Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Асоциация на индустриалния капитал в България
√ Бизнесът отново на протест през есента срещу високите цени за промишлен ток
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на
пресконференция на четирите национално представителни организации на работодателите, КНСБ и КТ „Подкрепа“, по
повод новите цени на електроенергията за индустрията. Велев представи и данни от експресно анкетно проучване сред
членовете на работодателските организации, според което 87% от представителите на бизнеса искат оставката на Иван
Иванов.
Синдикатите и работодателите имат общи искания и предложения:
В първите си работни дни Народното събрание да наложи мораториум за присъединяване на производители на
електроенергия, които продават ток по преференциални цени.
Другото искане е да се преразгледат последните промени в Закона в енергия от ВЕИ, който създават условия за следващото
неконтролируемо производство на енергия от оборски тор.
Бизнесът и синдикатите настояват още за пътна карта за реформи, които да доведат дотам, че България да попадне в
средата на класацията в ЕС по добавката „задължение към обществото“.
Ако исканията не бъдат чути, работодателите и синдикатите готвят нов протест през септември.
"Ще се обърнем към главния прокурор да се самосезира по доклада за Временната анкетна комисия за енергетиката и ще
подадем сигнал до Комисията за конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании", коментира още
Васил Велев.
„В протеста в сряда, 29 юли 2015 г., се включиха над 2 хиляди фирми с 210 хиляди служители. Активно на улицата, за да
изразят недоволството срещу драстичния скок на цената на тока за бизнеса, бяха 25 хиляди души, 7 хиляди от които – в
София“, обяви от своя страна Камен Колев, заместник-председател на БСК. Той допълни, че новите цени на
електроенергията ще доведат до поскъпване на основни продукти, загуба на конкурентоспособност, срив в износа,
неизпълнение на сключени вече договори, ограничаване на мощности на предприятия, а оттам – съкращаване на
работници. „Не бяха използвани всички резерви, които на многократни срещи с правителството предложихме. А те
позволяваха да не се променя цената на тока за индустрията до Нова година, когато трябва да влезе либерализираният
пазар на електроенергия“, коментира още Камен Колев.
„Искаме да има пазарни принципи и правила в енергетиката в България и да престанат злоупотребите“, заяви Кирил
Домусчиев, председател на КРИБ. „Бизнесът е този, който създава БВП, плаща заплатите не само на Иван Иванов, но и на
депутатите, както и на всякакви специалисти от КЕВР. Точно заради схеми, които облагодетелстват много малък процент
от хора в тази страна, България е на това дередже – най-бедната страна в ЕС. Ние не можем да приемем двойното
увеличение на добавката „задължение на обществото“. Работа на синдикатите е да протестират, но стигнахме дотам и ние
да протестираме, защото сме пред изчезване“ добави Кирил Домусчиев.
Пламен Димитров, президент на КНСБ, коментира, че действията на регулатора са направили така, че за първи път
синдикати и работодатели да предприемат съвместни действия. „Готови сме и през есента, с работодателите, с ясните
послания, които работещите хора осмислят, да продължим протестите, където и както се налага. За три години НЕК
генерира дефицит в размер на 1 млрд. лв., но това се дължи на неефективност или на разхищения“, коментира още Пламен
Димитров. По думите му, докладът на времената комисия, който беше представен миналата седмица в парламента, ясно
и категорично е дефинирал, че тези загуби се генерират от ВЕИ-тата и американските централи. Пламен Димитров изтъкна,
че 2 милиарда и 200 хиляди лева плаща НЕК на година за регулираната скъпа енергия.
Според конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров, решението на КЕВР граничи с източване на кръвта
на българската индустрия.
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ФАКТИТЕ:
Цените на дребно стават с 1.5 пъти по-високи от цените на едро. По доклада на ЕК за цените на електроенергията в страните
от ЕС за миналата година това съотношение е 2.5-4 пъти по-високи.
Увеличение от 13,5% до 17,5% на цената на тока за индустрията.
Фиксираната компонента („Задължение към обществото“) в България се увеличава двойно (от 18,93 на 37,90 лв. за МВтч)
и става 23-24 евро, което нарежда страната ни на второ място след Дания по най-скъпа твърда добавка.
Нито един от преференциалните производители на електроенергия не е нотифициран за допустима държавна помощ.
Въпросът е защо не се настоява за ускоряване или стартиране на проверки, съгласно изискването на правилата на ЕК за
държавна помощ за опазване на околната среда и енергията (както на правилата от юни 2014 г., така и на предишните
правила от 2004 г. /public support for environmental protection and energy/)
Чрез лъжи и манипулации председателят на КЕВР цели да се противопоставят различни слоеве на обществото, за да може
мафията да краде необезпокоявано!
ИСКАНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
Оставка на Иван Иванов от председателския пост в КЕВР, поради показаната от него пълна непригодност.
Реформи в енергетиката.
Пътна карта за краткосрочни реформи, които да върнат цената до няколко седмици обратно (а не след 3 месеца, когато
бизнесът е съкратил работници) и за средносрочни реформи, които да спрат кражбите, разхищенията и узаконения грабеж,
и въведат пазарни принципи.
Мораториум върху всякакви енергийни проекти, които водят до преференциални цени.
Да се плаща само на законни ВЕИ, когенерации и дългосрочни договори без прекомерна държавна помощ.
Поетапно спиране на кръстосаното субсидиране, както при цената на топлинната енергия, така и при цената на
електроенергия за битовите потребители.
Прекратяване на преференциите за нови ВЕИ инсталации, за да не се създадат нови дефицити. В насоките на ЕК от юни
2014 пише, че всички нови ВЕИ инсталации трябва да продават електроенергията си на пазара от 1 януари 2016 година, а
премията да се получава след тръжни процедури между ВЕИ производители.
Промени в Закона за енергетиката, за да може да се облага износът на ток.
Пълна либерализация на пазара на електроенергия.
ДЕЙСТВИЯ:
Национален протест през септември, ако не бъдат изпълнени исканията.
Сигнал до прокуратурата за престъпните договорите и анексите с американските централи и за други нарушения от
производители и търговци на електроенергия.
Сигнал до ЕК за липса на нотификация на държавната помощ за американски централи, ВЕИ-та, заводски централи.
Сигнал до Комисия за предотвратяване на конфликт на интереси срещу публични лица, които са в конфликт на интереси
при гласуване в парламента и при медийни изяви. Искане за отстраняване на депутати.
Иницииране на ревизия на Закона за енергията от ВЕИ и спиране на следващата далавера с оборски тор.
Подробна информация за пресконференцията, както и видеото и стенограмата от нея, може да видите на адрес:
http://bgrabotodateli.org/?p=2206

Радио Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и покачване на
цените на продуктите
София. Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. Това
каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на
пресконференция, организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от
националния протест на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, предаде репортер на Агенция
"Фокус".
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения. "Ще
искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на електро
енергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго от
исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа. "Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември.
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Информационна агенция "Блиц"
√ Васил Велев: Новите цени на тока ще доведат до бедност и безработица
Работодателските организации отчетоха резултата от националния протест срещу новите цени на " светлото"
Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. Това каза
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на пресконференция,
организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от националния протест
на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август.На нея се огласиха и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, предаде Агенция
"Фокус"."Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електро енергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго
от исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа. "Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохилядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев./БЛИЦ

Информационна агенция "Фокус"
√ Васил Велев, АИКБ: Искаме главният прокурор Сотир Цацаров да се самосезира по доклада за състоянието на
енергетиката
София. Недопустимо е КЕВР да противопоставя бита на промишлеността, малките и средните предприятия на големия
бизнес. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на
пресконференция, организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от
националния протест на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, предаде репортер на Агенция
"Фокус". "КЕВР създава димна завеса, за да се караме помежду си и през това време крадците да продължават да крадат",
допълни той. Велев бе категоричен, че работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира
по доклада на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката. По думите му, в него се вижда какви
безобразия са правени и продължават да се правят в енергийния сектор у нас." Вижда се как десетки фотоволтаични
централи са присъединени в последния възможен работен ден на 29 юни 2012 г. и повече от 6 месеца след това не са
произвели нито един киловатчаса електроенергия", допълни той. ВЕЛВ заяви, че е груба манипулация, това, че досега
битът е плащал 53 лв. такса "задължение към обществото". "В сметката за ток има много редове, но нямало ред за
"задължение към обществото Не може да се лъжат 3 млн. абонати по този нагъл начин", заяви той. На въпрос дали планира
някоя от работодателските организации да обжалва наредбата на КЕВР пред Административен съд- София град , тъй като
евентуална оставка на председателя му няма да промени параметрите, зададени в нея, Велев отговори, че според
Върховният административен съд работодателите не са заинтересована страна и отхвърля тяхната жалба. "Мотивите са,
че в Закона за енергетиката промени в цени могат да се инициират от енергийни дружества, а ние не сме такова. Няма
значение, че нашите сметки са милиони левове на месец, ние не сме заинтересована страна", възмути се Велев. Той все
пак обясни, че ще жалби ще бъдат пуснати до Комисията за защита на конкуренцията и до дирекция
"Конкурентоспособнст" в Европейската комисия .
Информационна агенция БГ НЕС
√ Велев: Ще бъде поискана оставката на Иван Иванов
Другото искане е да се преразгледа последният закон в енергетиката, който създава условия за следващото
неконтролируемо производство на енергия от оборски тор. Не на последно място те искат пътна карта за реформикраткосрочни и средносрочни реформи, които да доведат до там, че България да влезе в средата на класацията в ЕС по
добавка задължение към обществото. Сега ще плащаме най-скъпото задължение към обществото, заедно с Дания, добави
Велев.
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Велев припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока. Освен това е проведена анкета сред
членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на КЕВР. /БГНЕС
Видеото може да видите тук.

3

√ Велев: АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената на тока за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни
места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза Васил
Велев. Той посочи, че за да не стане това синдикати и работодатели имат общи искания и предложения. Те настояват в
първите си работни дни Народното събрание да наложи мораториум за присъединяване на всякакви производители на
ток, които продават ток по преференциални цени, какъвто има за шистов газ. "Нито един производител, произвеждащ и
продаващ по преференциални цени да не се присъединява. Ако има такива да продават на свободния пазар", добави
председателят на АИКБ. /БГНЕС
Видеото може да видите тук.
√ Васил Велев, АИКБ: Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и покачване на
цените на продуктите
София. Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. Това
каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на
пресконференция, организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от
националния протест на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, предаде репортер на Агенция
"Фокус".
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения. "Ще
искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на електро
енергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго от
исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа. "Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохиядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев.
novini.bg
√ Васил Велев : Новите цени на тока ще доведат до бедност и безработица
Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. Това каза
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на пресконференция,
организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от националния протест
на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август. На нея се огласиха и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, предаде Агенция "Фокус".
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електро енергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго
от исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа.
"Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохилядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев.
glasove.com
√ Работодателите: Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите
Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. Това каза
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на пресконференция,
организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от националния протест
на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август.
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави Васил
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Велев, цитиран от "Фокус". По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи
искания и предложения.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев.
Друго искане е да бъде преразгледан последният Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа.
"Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохилядни множества поискаха оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", предупреди Велев.
news.data.bg
√ Васил Велев : Новите цени на тока ще доведат до бедност и безработица
Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. Това каза
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на пресконференция,
организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от националния протест
на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август. На нея се огласиха и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, предаде Агенция "Фокус".
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електро енергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго
от исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа.
"Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохилядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев.
vevesti.bg
√ Васил Велев: Новите цени на тока ще доведат до загуба на работни места
Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото", каза той
Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите.
Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по време на
пресконференция, организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката по повод резултатите от
националния протест на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август и стъпките, които бизнесът
предстои да предприеме след решението на КЕВР за цените в новия регулаторен период, цитиран от Агенция "Фокус".
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това, работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения. "Ще
искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев.
Друго от исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа.
"Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото", каза Велев и се закани за нови протести под
прозорците на КЕВР, ако исканитята им не бъдат чути.
Българска национална телевизия
√ Високо напрежение в бизнеса заради новите цени на тока
Работодателите и синдикатите поискаха оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов и обявиха, че от септември
подновяват протестите.
Пред БНТ обаче Иванов заяви, че няма да отстъпи от поста си. По думите му обвиненията към него не са основателни и
допълни, че спазва законите и работи в защита на обществения интерес.
От вчера такса "задължение към обществото" за бизнеса е двойно по-висока, което прави 38 лева за мегаватчас. Макар и
минимално, поевтинява токът за бита. Тихомир Игнатов с подробностите.
От бизнеса прогнозираха, че до два месеца новата цена на тока за индустрията ще се усети от всички.
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Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Тази нова цена ние
потвърждаваме, че ще доведе до спад на доходи, загуба на работни места, увеличение на цените на дребно в магазините.
Най-засегнати, според работодателите, ще бъдат малките и средни предприятия. Очакванията са фирмите да загубят
конкурентноспособност. Част от песимистичните прогнози включват срив в износа, неизпълнение на сключени вече
договори и намаляване на мощности.
Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара: Нашето заключение е, че не бяха използвани
всички тези резерви, които на многократни срещи с правителството, със законодателната власт, работодателските
организации и синдикатите предложиха. Резерви, които позволяваха да не се променя цената и за индустрията до нова
година, когато трябва да влезе либерализирания пазар.
Работодатели и синдикати поискаха нови законодателни промени и мораториум върху присъеднияването на нови
производители на електроенергия към мрежата, които имат преференциални цени. Ще сезират и главния
прокурор~заради доклада на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката.
От бизнеса предлагат създаването на пътна карта за краткосрочни и дългосрочни реформи, която да гарантира пазарни
принципи и правила в енергетиката.
Кирил Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ): Ние не сме
притеснени да си плащаме сметките си, но сметките трябва да сме убедени, че са правилно написани, а те не са. Факт е, че
добавката "задължение към обществото" е най-високата заедно с Дания в ЕС.
Според председателя на КЕВР Иван Иванов ценовия модел, по който регулаторът е взел своето решение е напълно
прозрачен.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Представители на тези работодателски организации идваха в комисията, запознаха се
с модела и нямаха никакви сериозни възражения срещу него.
Иванов припомни, че от началото на годината регулаторът е намали цената на природния газ с 20%.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Но попитайте битовите потребители дали почувстваха това намаление в цените на
стоките, които са произвеждани от тази индустрия, която работи на природен газ.
Според Иванов работодатели и синдикати спекулират с повишаването на цените на стоките.
Иван Иванов, председател на КЕВР: "Изчисленията, които са направени за тази най-масова стока, говоря за хляба, се оказва,
че повишение, ако се дължи на цената на електроенергията, ще бъде от порядъка на 0,7 да 0,8 стотинки."
Председателят на КЕВР заяви, че няма намерение да подава оставка и ще продължи да изпълнява задълженията си.
√ Бизнес и синдикати искат оставката на шефа на КЕВР. Готови са за нови протести
Високо напрежение в бизнеса заради новите цени на тока. Работодателите и синдикатите свикаха пресконференция, за да
обявят намеренията си за бъдещи действия срещу увеличението на цената на тока за бизнеса от 1 август. От вчера такса
"Задължение към обществото" за бизнеса е двойно по-висока, което прави 38 лева за мегаватчас. Макар и минимално,
поевтинява токът за бита. Пресконференцията приключи преди минути.
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. След
проведена анкета сред членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на КЕВР.
Синдикати и работодатели настояват в първите си работни дни Народното събрание да наложи мораториум за
присъединяване на всякакви производители на ток, които продават ток по преференциални цени, какъвто има за шистов
газ.
Другото искане е да се преразгледа последният закон в енергетиката, който създава условия за следващото
неконтролируемо производство на енергия от оборски тор. Не на последно място те искат пътна карта за реформикраткосрочни и средносрочни реформи.
Ако исканията ни не бъдат чути бизнесът, индустрията, работодателите и синдикатите ще организират нов протест през
септември.
Телевизия БТВ
√ Бизнесът излиза пак на протест заради цената на тока
Премиерът Бойко Борисов им се ядоса и ги заплаши с втори кабинет "Орешарски"
Работодателите поискаха оставки, както и мораториум за нови мощности, които продават енергия на преференциални
цени. Освен това индустрията настоява и за спешни мерки, които да доведат до намаляване на "таксата задължение към
обществото".
Регулаторът определи двойно увеличение на тази такса от началото на този месец за бизнеса - от 19 на 38 лева на мегават
час. Работодателските организации очакват и законодателни промени, които да не позволяват нови злоупотреби в
енергетиката. Ако не бъдат чути ще последват нови протести.
По-малкото "задължение към обществото" би спасило икономиката, твърди бизнеса.
"Не е нужно да се чакат три месеца, да се изгубят работни места, да се стопира икономическия ръст, да се повишат цените
и тогава да се преразглежда, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Работодателите искат главния прокурор да се самосезира след обявените от депутатите злоупотреби при ВЕИ-тата.
"Ние не искаме някого да качваме да сваляме, не сме обявили поход срещу властта, премиера или който и да било, искаме
от тях решенията, обаче да бъдат ефективно, а не на парче", каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
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Премиерът Бойко Борисов пък се разгневи на бизнеса, защото "през тези 15-20 години в енергетиката са правени куп
безобразия".
"Колко пъти им сваляме цените на тока, аз не видях нещо да поевтинее. Нищо няма да се вдига, защото пазара регулира
цените и това са само приказки, за да има опорни точки. Къде бяха преди всички тези бизнесмЯни. Колко лесно е сега,
защото има кой да ги чуе, кой да работи. Само претенции. Еми ще си платим тъпотата да правим експеримент
"Орешарски", каза Борисов.
Видеото може да видите тук.
Телевизия България Он Ер
√ В. Велев: Изравняването на добавката Задължение към обществото за бита и бизнеса е груба манипулация
Повишението цената на тока за бизнеса е с между 13,5% и 17,5%
Решението на енергийния регулатор бизнесът и обществото да плащат еднаква добавка "Задължение към обществото" е
поредната груба манипулация. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в
предаването Денят Он Ер. Според него точната дума е "лъжа" и това изравняване се прави или от незнание или от наглост.
"Битът не плаща "Задължения към обществото" и всеки български гражданин може да погледне фактурата си, сметката си
за тока и там ще види, че там няма ред със "Задължения към обществото"." - обясни Велев.
Велев съобщи, че на 2 август от Асоциацията ще представят подробни как би изглеждала сметката за тока, ако има подобен
ред.
"Ако имаше такъв ред, то на него щеше да я има сумата от 7 лева, не повече. Тоест битът плаща цена на дребно за ел.
енергия и както е в цяла Европа тази цена е по-висока спрямо сумата на едро. Това е груба манипулация, че задълженията
са изравнени и ще лъсне, тогава, когато са освободи пазара от 1 януари." - коментира Велев
"Увеличението е с 13,5%, които са присъединени към ниско напрежение до 17,5% за тези, които са високо напрежение.
Това са сметките, всичко друго е лъжа. КЕВР показа, че не може да изчислява проценти." - допълни Велев.
Видеото може да видите тук.
√ Синдикати и бизнес готвят нови протести през септември заради цената на тока
Работодателите ще поискат оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов
Четирите работодателски организации и синдикатите поискаха мораториум върху присъединяването на нови мощности,
които продават ток на преференциални цени, съобщава Dnes.bg. Те настояват и за реформи за намаляване на таксата
"Задължение към обществото".
По време на пресконференция бизнесът и синдикатите заплашиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, те отново ще
излязат на улицата, за да изразят недоволството си.
Синдикатите и работодателите съобщиха, че ще поискат оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. Тя бе поискана
още на 29 юли, когато бе големият протест срещу увеличението на тока, припомни председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
"Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите. У нас и в
Дания бизнесът плащаме най-скъпата "добавка към обществото". Ако не бъдат чути нашите искания, ще организират нов
протест през септември." - предупреди Велев.
"Бизнесът и икономиката са тези, които създават БВП на страната ни. Те плащат заплатите и на Иван Иванов, и на
депутатите, и на вас, журналистите. Не случайно сме на последно място в Европа по икономика и сме най-бедни. Това е
точно, заради схемите, които облагодетелстват много малък процент от хора. За това ще продължим да протестираме,
докато не спрат злоупотребите и бъдат създадени пазарни принципи и правила в българската енергетика." - категоричен
бе лидерът на КРИБ Кирил Домусчиев.
На 31 юли КЕВР утвърди новите цени на тока, като енергията за предприятията поскъпна за сметка на минимално
понижение за битовите потребители.
Видеото може да видите тук.
Телевизия Европа
√ Заглавие: Работодателските организации излизат на нов протест през септември заради цената на тока за бизнеса
Работодателските организации искат новите цени на електроенергията за бизнеса да бъдат замразени, да се наложи
мораториум върху присъединяване на нови производители на възобновяема енергия към пазара, както и създаването на
пътна карта за развитие на сектора. Бизнесът, както и през изминалите дни ви информирахме предвижда нов протест през
септември срещу повишената цена на тока, след като КЕВР вдигна таксата "Задължение към обществото" за небитовите
потребители на 37, 90 лв.
Работодателските организации ще поискат оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов заради увеличението на
таксата "Задължение към обществото" Преди дни цената на тока за битовите потребители беше намалена средно с 0,11%,
а добавката "задължение към обществото" за бизнеса се повишава от 18.70 на 38 лв. за гигаватчас.
Синхрон:
Васил Велев - председател на АИКБ
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Проведохме блиц анкета сред членовете си. 87% казват да на въпроса да поискаме ли оставката на Иван Иванов. В момента
тече официализиране на тези решения от органите за управление и когато това бъде финализирано ще бъде поискана по
съответния официален ред, подписана от лидерите на организациите.
Видео:
Освен това ще бъде сезиран и главният поркурор за нарушения в сектора. Работодателите са категорични, че новата цена
на тока ще доведе до съкращения.
Камен Колев - зам.-председател на БСК
Тази цена ще доведе до повишаване на цените, до загуба на конкурентоспособност, до срив в износа, до неизпълнение на
сключени вече договори, до ограничаване на мощности до предприятия и оттам до намаляване на работна ръка.
Кирил Домусчиев - председател на КРИБ
Просто и ясно искаме да има пазарни принципи и правила за пазара на енергетика в България и да престанат
злоупотребите и кражбите, които излизат не само от джобовете на бизнеса, но и на вас
Организациите категорично отвхърлиха и твърденията на КЕВР, че битовите потребители също ще плащат подобна сума
за такса "Задължение към обещството." Сметките им показват, че точната стойност е 6,37 лева за мегаватчас
Работодателските организации ще поискат оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов заради увеличението на
таксата "задължение към обществото". Преди дни цената на тока за битовите потребители беше намалена средно с 0,11%,
а добавката "задължение към обществото" за бизнеса се повишава от 18.70 на 38 лв. за гигаватчас.
Освен това ще бъде сезиран и главния поркурор за нарушения в сектора. Работодателите са категорични, че новата цена
на тока ще доведе до съкращения. Организациите отвхърлиха и твърденията на КЕВР, че битовите потребители също ще
плащат подобна сума за такса "задължение към обещството." Сметките им показват, че точната стойност е 6,37 лева за
мегават час.
Видеото може да видите тук.

√ Заглавие: КЕВР повиши цената на тока за бизнеса с между 13,5 и 17%, за домакинствата поевтинява с 0,11%
Токът за бизнеса ще поскъпне и то драстично. Това е финалното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране.
От утре фирмите ще плащат с между 13,5 и 17% повече за електроенергия, съобщи за ТВ "Европа" председателят на АИКБ
Васил Велев. Това стана като КЕВР увеличи двойно размера на таксата "задължение" към обществото за бизнеса. Досега
тя бе 18,93 лева за всички фирми, независимо от това колко ток потребяват. Сега за огромната част от компаниите таксата
"задължение към обществото" става 38 лева. По-ниска ще е само за около 30 компании, които потребяват огромни
количества електроенергия.
Толкова става размерът на таксата "задължение към обществото" и за домакинствата – 38 лева. Тоест за битовите абонати
тя намалява, тъй като до момента беше 52 лева. Това обаче ще се отрази незначително на крайната цена на тока за
домакинствата. Средното поевтиняване от събота ще е с 0,11%. Както следва – за абонатите на територията на монополиста
ЧЕЗ – 0,63 на сто, на австрийския монополист ЕВН – 0,44%. Само клиентите на монополиста ЕНЕРГО – ПРО ще плащат повече
от 1 август – с 1,05 на сто.
Видеото може да видите тук.
Канал 3
√ Работодатели и синдикати с нов протест наесен заради тока
Сезират Комисията за конфликт на интереси, искат оставката на Иван Иванов
Не са били използвани всички резерви за намаляване на цените на тока, а в сегашното си състояние новите цени, които
влязоха в сила от вчера, ще се отразят пагубно на бизнеса и на самите хора. Това е мнението на роботаделските
организации за новата цената на тока. То бе изразено по време на пресконференция, предавана на живо по Канал 3. Ето
защо, както и предварително бе съобщено, предстои в официално становище на синдикатите и работодателите да бъде
поискана оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Велев припомни,
че това вече е поискано от многохилядното множество, което излезе на протест още на 29 юли. Освен това е проведена
анкета сред членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на КЕВР.
Васил Велев поиска от парламента да наложи мораториум за присъединяване на нови производители на преференциални
цени. Ако има такива, които предстои да бъдат присъединени към мрежата, нека те излязат на свободния пазар, каза той.
Велев настоя също да се преразгледа Законът за енергетиката, който дава възможност за неконтролирано производство
на ток от биомаса. Това е още по-голямо предизвикателство от фотоволтаичните централи, коментира той. Това, според
него, ще направи така, че сериозни суми ще бъдат извадени от джобовете на хората, за да бъдат дадени на
производителите. Ако тези наши искания не бъдат чути, работодатели и синдикати ще организират нов протест през
септември каза той. По думите му сред фотоволтаиците има много незаконно присъединени централи. Той разказа дори
как работници са свидетелствали, че са местени панели от един парцел в друг, за да могат съответните собственици да си
получат нужните документи. Там има и конфликт на интереси сред различни депутати, свързани със собственици на такива
централи, за което ще бъде сезирана и съответната комисия.
Искаме да има пазарни принципи и правила в енергетиката в България, и да престанат злоупотребите. Това заяви Кирил
Домусчиев, председател на КРИБ. "Бизнесът е този, който създава БВП, плаща заплатите не само на Иван Иванов, на
депутатите и на всякакви специалисти от КЕВР, но плаща и вашите заплати, защото, ако няма бизнес, няма кой да
рекламира. Точно заради схеми, които облагодетелстват много малък процент от хора в тази страни, България е на това
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дередже - на най-бедната страна в ЕС", убеден е председателят на КРИБ. Той е на мнение, че председателят на КЕВР Иван
Иванов прекалява с популизма и освен това е скаран с математиката.
Бизнесът и работодателите имат конкретни документи от 2011 г. за ценообраззуването в енергетиката, които са
представяне на всички правителства и регулатора. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Цените у нас са
високи, заради дефицитът в НЕК, а той се е появил, не защото е станала по-неефективна, а заради друго. Реалната причина,
според него, е че на регулирания пазар се продава много повече енергия, отколкото има нужда от нея. Така например 72%
е енергията, която се изкупува от регулирания пазар са големите американски централи и ВЕИ-сектора. Там, според него,
е заровено кучето.
svobodennarod.com
√ Заглавие: КЕВР посече индустрията – протести тепърва предстоят
С решението на КЕВР за рязко вдигане на цената на електроенергията за индустрията, чрез драстично увеличаване на
ценовата добавка "Отговорност към обществото", което влиза в сила от днес – 01 август 2015 г., се изчерпаха всички
надежди и илюзии, че комисарите от енергийния регулатор ще проявят загриженост към съдбата на промишлеността в
страната. И за първокурсниците по икономика е ясно, че обявеното повишаване на ценовата добавка "Отговорност към
обществото" води до повишаване на себестойността на продукцията на индустриалните предприятия, до загуба на
конкурентоспособност и от там представлява заплаха за работните места в предприятията.
Това обаче не е ясно за председателя на КЕВР – г-н Иван Иванов и за останалите комисари, които се скриха зад демагогски
твърдения и дори зад откровени Неистини. (Не употребяваме думата "лъжи", защото редакцията на "Свободен народ
онлайн" не желае да губи време по съдебните зали, за да отговаря по обвинения за обида и клевета). Към откровените
лъжи можем да отнесем твърдението, че с решението на КЕВР "се изравнява рамерът на ценовата добавка "Отговорност
към обществото" за битовите и индустриалните потребители".
За толкова време пребиваване в КЕВР, г-н Иван Иванов няма как да не е научил, че битовите потребители НЕ плащат
ИЗОБЩО ценова добавка "Отговорност към обществото". Както каза председателя на АИКБ – Васил Велев, "битовите
потребители не могат да открият такъв ред на фактурите си за електроенергия". Няма и да могат да го открият и в бъдеще
– никой не е натоварил битовите потребители с ценовата добавка "Отговорност към обществото".
Г-н Иван Иванов и комисарите от КЕВР доста хитро подменят тезиса и не обясняват, че цената на електроенергията за бита
се повишава от други фактори – като се започне от това, че най-грубо казано цената на дребно на една стока винаги е повисока от цената на едро и се свърши с това, че битовите потребители не правят заявки за планираното количество енергия,
която смятат да потребят в рамките на месеца и не плащат санкции за така наречения "дисбаланс", нещо, за което от
индустриалните потребители при възможност се смъкват по няколко кожи.
Заетата от г-н Иван Иванов анти - индустриална позиция, предопределя неизбежността на нова вълна от протести, които
вероятно ще засенчат протестите от 26 юни 2015 г. и 29 юли 2015 г. Ще бъде голяма изненада ако работодателите и
синдикатите не му поискат оставката, както и ако вече заявените за месец септември протести не се състоят. Затова
публикуваме достатъчно подробна информация за протеста на 29 юли 2015 г. Не че останалите медии не го отразиха –
напротив. В пресцентъра на БСК преброиха 980 публикации онлайн за протестите в София и в страната.
Налага се да публикуваме информация за протеста, та редовните читатели на "Свободен народ онлайн" и най-вече
енергийните комисари да имат нагледна представа от какви нива ще започнат протестите през есента. Да му мислят
комисарите. И така:
На 29 юли 2015 г., се проведе национален протест срещу увеличаване цената на тока. Протестът беше организиран от
четирите национално представителни организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които се обявиха твърдо
против узаконения грабеж, кражбите и безхаберието в енергетиката и в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна
на правителството. Шествието започна точно в 11:00ч. в цяла България, като в него дейно участие взеха членове от АИКБ
от областите София, Пловдив, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Шумен и Ямбол; членове на КРИБ от
Пещера и Разград; членове на БФИЕК и КРИБ от Перник и Пловдив и други.
В протеста участвуваха работодатели и работници от над 200 предприятия в София и в страната. Паркингът при БНБ се
оказа тесен за пристигащите автобуси с протестиращи от цялата страна.
Протестът беше изцяло подкрепен и от двете национално представителни конфедерации – КНСБ и КТ "Подкрепа". Голям
брой синдикални членове с плакати и знамена се присъединиха към протеста. Общият брой на излезлите да протестират
в София надхвърли 5000 души.Протестът започна от сборния пункт – площад "Независимост" – така нареченото "Ларго" в
центъра на Столизата, на триъгълния тротоар между МС, НС и Президентството.
В 11:00 часа беше дадено началото на митинга пред Министерския съвет. Говориха представители на КРИБ – Евгени
Иванов, АИКБ – Васил Велев, БСК – Камен Колев, КНСБ – Николай Ненков и КТ "Подкрепа" – Александър Загоров.
Изказванията им бяха кратки, изразителни и точни. Беше подчертано, че за първи път в историята на България
работодателите и синдикатите излизат на общ протест на улицата. Това е протест за спасяване на българската индустрия,
а не в защита на нечии частни корпоративни интереси.
Множеството отговори на ораторите със скандиранията:
"Реформи, реформи"
"От грабежа ни спаси
на ТЕЦ Марица едно и три"
"На реформата – ДА, на грабежа – НЕ"
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В 11:20 часа, протестното шествие тръгна от Министерския съвет в посока към централата на КЕВР. Протестиращите
блокираха булевард "Княз Александър Дондуков" и спряха пред офисите на независимия регулатор на бул. "Княз
Дондуков" № 8-10 около 11:30 часа.
Позицията на КЕВР и лично на председателя на регулатора – г-н Иман Иванов беше остро критикувана от представители
на БФИЕК "Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори" – Константин Стаменов, АИКБ – Теодор
Дечев, КНСБ – Николай Ненков и КНТ "Подкрепа" – Александър Загоров.
Протестиращките разнообразиха скандиранията си, като лозунгите бяха:
"Кой процентите сгреши ? Кой? Кой? Кой"
"Кой процентите сгреши ? Той ! Той ! Той !".
Тук протестиращите сочеха сградата на КЕВР, като недвусмислено визираха председателя на КЕВР – Иван Иванов. Той беше
"уважен" и със скандирания като:
"Вдигаш тока – дай оставка"
"И-ва-нов - off, off, off"
Отново ехтяха призивите:
"Реформи, реформи" и "На реформата – ДА, на грабежа - НЕ"; "На индустрията – ДА ! Крадците – ВЪН !"
След като от сградата на КЕВР не излезе никой, който да отговори на протестиращите, в 11:50 часа, шествието се отправи
от сградата на КЕВР в посока към историческата сграда на Народното събрание на пл. "Народно събрание", покрай
Министерския съвет. Когато протестиращите излязоха на бул. "Цар Освободител" и го изпълниха изцяло от площад "Княз
Александър Първи Батенберг" до паметника на Царя Освободител – Император Александър Втори, стана окончателно ясен
мащабът на протеста. Бяха излезли хиляди работодатели, работници и служители.
Протестиращите изпълниха площад "Народно събрание", като цели колони останаха на булевард "Цар Освободител",
откъдето със скандирания подкрепяха ораторите, които говориха пред Парламента. Говориха представители на КРИБ –
Евгени Иванов, АИКБ – Васил Велев, КНСБ – Ренета Петрова, КТ "Подкрепа" – Александър Загоров.
Протестиращите скандираха:
"Реформи, реформи"
"Кой поръча, кой гласува ? Кой ? Кой ? Кой ?"
"Кой със тока ни краде – Те! Те! Те!" (при скандирането, хиляди ръце сочеха сградата на Народното събрание", където
според тях са тези, които ни крадат чрез тока).
Кой краде с оборски тор е направо за затвор !
"От грабежа ни спаси
на ТЕЦ Марица едно и три"
"На реформата – ДА, на грабежа – НЕ"
"На индустрията – ДА ! Крадците – ВЪН !"
Протестът завърши мирно с изтеглянето на протестиращите към площада пред сградата на БНБ. Протестиращите заявиха,
че през следващите три дни внимателно ще следят действията на всички участници в процеса на взимането на решение за
новите цени на тока и че тяхното поведение ще се запомни.
В неделя – 02 август 2015 г., лидерите на четирите национално представителни работодателски организации ще дадат
пресконференция по повод на протеста от 29 юли 2015 г. и ще споделят очакванията си за действия срещу враждебните
действия на комисарите от КЕВР.
Българско национално радио
√ К. Стаменов: Повишаването на цента "задължение към обществото" е най-мързеливото решение
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев подкрепи становището на Стаменов
Това, което притеснява бизнеса в механизма за повишаване на цената на тока е, че не бяха намерени и активирани всички
резерви в енергетиката и се пристъпи към най-мързеливото решение – повишаване на цента на "задължение на
обществото". България става най-скъпата държава след Дания в Европейския съюз по т.нар. фиксирана компонента в
цената на електроенергията.
Това каза за "Хоризонт" в предаването "Неделя 150" Константин Стаменов от Българската федерация на индустриалните
енергийни консуматори по повод несъгласието на бизнеса с новите цени на тока, преди официалната им пресконференция
в БТА:
Това изначално нарушава нашата конкурентоспособност изначално, защото почти половината от крайната цена на
електроенергията няма да можем да я договаряме, тя е изначално определена и фиксирана добавка. Другият проблем е,
че ние нямаме либерализиран пазар и нямаме достатъчно конкуренция измежду електропроизводителите на свободния
пазар.
Нашите преференциални производители, освен че не останахме с впечатлението, че всичко е законно при тях, нито един
от тях не е получил нотификация, че не получава прекомерна държавна помощ. Ние нямаме такива нотификации нито за
възобновяемите, нито за когенерациите, нито за двата ТЕЦ-а в Маришкия басейн. Това е трябвало да бъде направено още
когато са определени преференциалните цени.
Според него преходът към възобновяема енергия не е направен интелигентно, без натрупването на дефицити: Тогава и
правителството, регулаторът, обществото и бизнесът го проспахме това и сега имаме едни огромни преференциални
производители, които не могат да ни влязат в джоба.
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Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев подкрепи становището на Стаменов, че България
заедно с Дания е с най-скъпата съставна част в цената, която не зависи от пазара, определя се от КЕВР и изразява
направените грешки:
Тя е половината от цената, която бизнеса плаща. Тя в абсолютен, а не в относителен размер, е най-голяма в ЕС. В нея са
включени грешките от скъпите договори, сключени от американските централи зад гърба на обществото. В тази съставна
част "задължение към обществото" са включени и ВЕИ-тата, голяма част от които незаконно присъединени. Това го
потвърди и доклад от преди няколко дни на временната анкетна комисия към парламента. Голяма част от когенерациите
продават също в нарушения.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Вестник Труд
√ Васил Велев: Защитаваме икономиката, а шефът на КЕВР - тези, които грабят
- Г-н Велев, въпреки че бизнесът и синдикатите организирахте мащабен протест срещу поскъпването на тока, Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не промени решението си и по-високите цени вече са факт. Какви мерки ще
вземете оттук нататък, за да защитите индустрията?
- Имаме 4 основни искания. Първото е в първите дни, след като възстанови заседанията си, парламентът да обяви
мораториум върху присъединяването на производители на електрическа енергия, които ползват преференции и продават
продукцията си не по пазарни цени. Ще настояваме да се ревизира поправката в Закона за енергетиката, която дава
възможност за присъединяване на ВЕИ-та на основата на оборска тор. Третото ни искане е да се изработи пътна карта за
краткосрочни и средносрочни реформи в сектор "Енергетика". Четвъртото ни искане е КЕВР да преразгледа решението си
не в 3-месечен срок, както обяви председателят й Иван Иванов, а по-рано, като за целта се направят поправки в закона.
Ако исканията ни не бъдат чути, през септември работодатели и синдикати ще организираме нови мащабни протести.
- С колко ще поскъпне в крайна сметка токът заради двойното увеличение на добавката "Задължение към обществото" за
индустрията?
- Със 17,5% за предприятията, които са присъединени на високо напрежение. За тези, които са на ниско – с 13,5%.
- Какви ще са негативните последствия от поскъпването?
- При компаниите, които са на външните пазари, при всички случаи ще има натиск върху доходите и заетостта. Те не могат
да прехвърлят увеличената цена на тока върху продукцията си, тъй като я продават на световните пазари. Принудени са да
балансират разходите си с намаляване на разходите си за труд. Това ще доведе до забавяне на ръста на доходите, а някъде
и до намаляване на заплати и съкращаване на персонал. Компаниите, които продават на вътрешния пазар, ще направят
опит да компенсират по-високата цена, като увеличат цените на продукцията си. Това ще доведе до ръст на цените, който
ще се усети до месец-два.
- Премиерът Бойко Борисов ви упрекна, че токът е поевтинявал многократно, а бизнесът нито веднъж не е понижил
цените...
- Точно защото поевтиняха цените на тока, повече от година имаме дефлация. От друга страна, имаме 7-8% повишение на
заплатите, което е най-големият ръст в Европейския съюз. Това е ефект от намаляването на разходите за електрическа
енергия. Затова може да се прогнозира, че сегашното поскъпване на тока ще доведе до обратния ефект - цените ще се
качат, а доходите ще намалеят.
- Председателят на КЕВР Иван Иванов ви обвини, че "защитавате корпоративни интереси по брутален и безпардонен
начин" и за пореден път заяви, че добавката "Задължение към обществото" се плаща поравно между бизнеса и
домакинствата. Вярно ли е това?
- Да, хвана ни. Даже ще назовем името на корпорацията, която защитаваме. Тя се нарича "Българска икономика" и в нея
работят 1,8 млн. души. Но ние питаме - чии интереси защитава г-н Иванов? На тези, които крадат, разхищават и грабят и на
които сега той казва: Спокойно, сметката е уредена, ще я плати българската индустрия. Вие си продължавайте постарому.
Що се отнася до добавката - нека всеки читател да погледне сметката си за ток. Във фактурата има такси за дневна, нощна
енергия, за присъединяване, за пренос, но няма ред, на който да пише ценова добавка "Задължение към обществото". И
още нещо. Ако е вярно, че досега населението е плащало 53 лв. добавка за всеки мегаватчас консумирана енергия, а сега
ще плаща колкото бизнеса - 37,90 лв., излиза, че имаме намаление от 15,10 лв. Защо тогава токът за бита ще поевтинее
само с 0,11%. Отнесено към цената на 1 мегават, който за населението струва средно 150 лв., поевтиняването ще е с 16
стотинки. Нима 16 стотинки и 15,10 лв. е едно и също? Според г-н Иванов - да. Виждате как той се оплита сам в своите
лъжи.
- Каква е истината?
- Истината е, че населението не плаща такава добавка, а плаща по цена на дребно. Цената на дребно, по която
домакинствата в ЕС плащат ел. енергията, е от 2,5 до 4 пъти по-висока от цената за индустрията. Просто защото разходите
за снабдяването на 1000 домакинства са много по-големи, отколкото за 1 предприятие, което потребява колкото тях. Точно
заради това има разлика в цените на едро и дребно. Казаното от г-н Иванов е груба манипулация и е опит за
противопоставяне на населението и бизнеса.
- Кой има полза от това противопоставяне?
- Който краде. Това са незаконните производители на скъпа енергия, които всъщност са извън правото на Европейския
съюз. Нито един от тях не е нотифициран, а получава недопустима държавна помощ. Държавата му доплаща, вземайки от
всички нас, за това, че енергията му се продава над пазарните цени. Всички такива случаи в ЕС подлежат на нотификация.
България още не е получила отговор от Европейската комисия дали американските централи, ВЕИ-тата и когенерациите
11

получават недопустима държавна помощ. Отговорът би трябвало да е такъв, какъвто беше в Унгария и Полша - че
централите се подпомагат от държавата и договорите с тях трябва да се развалят.
- Споменахте, че ще подадете сигнали до прокуратурата. Какво ще настоявате да разследва държавното обвинение?
- Временната анкетна комисия в парламента изнесе потресаващи данни как десетки фотоволтаични централи са
присъединени в последния възможен час на 29 юни 2012 г. (петък), а повече от половин година след това не са произвели
нищо. И за децата е ясно, че това е измама и фалшификация, че тези централи са построени много след тази дата, но са
получили документ, че са присъединени, за да получат високите преференциални цени.
- Кои са най-важните решения, за да се реформира енергетиката?
- Освен решенията, които посочих в началото, е необходимо да се ограничи покупката на скъпа енергия, като се
предоговорят или развалят договорите с американските централи и от ВЕИ-та, които са в нарушение на закона. Такива са
половината от тях. По 15 обекта са приемани от ДНСК в един ден в цялата страна. Каква е тази хвърковата чета? Това може
само с телепортиране да се постигне. Ясно е, че там има много измами и корупция. Всичко това трябва да бъде разследвано
и тези, които са в нарушение, освен да понесат наказания, трябва да отидат на свободния пазар, а не енергията им да се
изкупува по преференциални цени. Трябва да се въведе строг контрол и за когенерациите, където също има много
нарушения. Многократно сме говорили и за неефективностите в държавната енергетика. Необходимо е търговете там да
се провеждат по по-прозрачен начин както за доставки на материали, стоки и услуги, така и за продажба и износ на
електроенергия. Най-важното е да заработи електроенергийната борса и всички производители да продават там.
Нашият гост
По образование председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е магистър по
автоматика от Техническия университет в София. Има магистърска степен и по корпоративно управление от
Икономическия университет във Варна. Членува в бордовете на директорите на редица търговски дружества. Като зам.председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Велев участва активно в диалога между правителството,
бизнеса и синдикатите.
nakratko.bg
√ Васил Велев: Защитаваме икономиката, а шефът на КЕВР - тези, които грабят
- Г-н Велев, въпреки че бизнесът и синдикатите организирахте мащабен протест срещу поскъпването на тока, Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не промени решението си и по-високите цени вече са факт. Какви мерки ще
вземете оттук нататък, за да защитите индустрията?
- Имаме 4 основни искания. Първото е в първите дни, след като възстанови заседанията си, парламентът да обяви
мораториум върху присъединяването на производители на електрическа енергия, които ползват преференции и продават
продукцията си не по пазарни цени. Ще настояваме да се ревизира поправката в Закона за енергетиката, която дава
възможност за присъединяване на ВЕИ-та на основата на оборска тор. Третото ни искане е да се изработи пътна карта за
краткосрочни и средносрочни реформи в сектор "Енергетика". Четвъртото ни искане е КЕВР да преразгледа решението си
не в 3-месечен срок, както обяви председателят й Иван Иванов, а по-рано, като за целта се направят поправки в закона.
Ако исканията ни не бъдат чути, през септември работодатели и синдикати ще организираме нови мащабни протести.
- С колко ще поскъпне в крайна сметка токът заради двойното увеличение на добавката "Задължение към обществото" за
индустрията?
- Със 17,5% за предприятията, които са присъединени на високо напрежение. За тези, които са на ниско – с 13,5%.
- Какви ще са негативните последствия от поскъпването?
- При компаниите, които са на външните пазари, при всички случаи ще има натиск върху доходите и заетостта. Те не могат
да прехвърлят увеличената цена на тока върху продукцията си, тъй като я продават на световните пазари. Принудени са да
балансират разходите си с намаляване на разходите си за труд. Това ще доведе до забавяне на ръста на доходите, а някъде
и до намаляване на заплати и съкращаване на персонал. Компаниите, които продават на вътрешния пазар, ще направят
опит да компенсират по-високата цена, като увеличат цените на продукцията си. Това ще доведе до ръст на цените, който
ще се усети до месец-два.
- Премиерът Бойко Борисов ви упрекна, че токът е поевтинявал многократно, а бизнесът нито веднъж не е понижил
цените...
- Точно защото поевтиняха цените на тока, повече от година имаме дефлация. От друга страна, имаме 7-8% повишение на
заплатите, което е най-големият ръст в Европейския съюз. Това е ефект от намаляването на разходите за електрическа
енергия. Затова може да се прогнозира, че сегашното поскъпване на тока ще доведе до обратния ефект - цените ще се
качат, а доходите ще намалеят.
- Председателят на КЕВР Иван Иванов ви обвини, че "защитавате корпоративни интереси по брутален и безпардонен
начин" и за пореден път заяви, че добавката "Задължение към обществото" се плаща поравно между бизнеса и
домакинствата. Вярно ли е това?
- Да, хвана ни. Даже ще назовем името на корпорацията, която защитаваме. Тя се нарича "Българска икономика" и в нея
работят 1,8 млн. души. Но ние питаме - чии интереси защитава г-н Иванов? На тези, които крадат, разхищават и грабят и на
които сега той казва: Спокойно, сметката е уредена, ще я плати българската индустрия. Вие си продължавайте постарому.
Що се отнася до добавката - нека всеки читател да погледне сметката си за ток. Във фактурата има такси за дневна, нощна
енергия, за присъединяване, за пренос, но няма ред, на който да пише ценова добавка "Задължение към обществото". И
още нещо. Ако е вярно, че досега населението е плащало 53 лв. добавка за всеки мегаватчас консумирана енергия, а сега
ще плаща колкото бизнеса - 37,90 лв., излиза, че имаме намаление от 15,10 лв. Защо тогава токът за бита ще поевтинее
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само с 0,11%. Отнесено към цената на 1 мегават, който за населението струва средно 150 лв., поевтиняването ще е с 16
стотинки. Нима 16 стотинки и 15,10 лв. е едно и също? Според г-н Иванов - да. Виждате как той се оплита сам в своите
лъжи.
- Каква е истината?
- Истината е, че населението не плаща такава добавка, а плаща по цена на дребно. Цената на дребно, по която
домакинствата в ЕС плащат ел. енергията, е от 2,5 до 4 пъти по-висока от цената за индустрията. Просто защото разходите
за снабдяването на 1000 домакинства са много по-големи, отколкото за 1 предприятие, което потребява колкото тях. Точно
заради това има разлика в цените на едро и дребно. Казаното от г-н Иванов е груба манипулация и е опит за
противопоставяне на населението и бизнеса.
- Кой има полза от това противопоставяне?
- Който краде. Това са незаконните производители на скъпа енергия, които всъщност са извън правото на Европейския
съюз. Нито един от тях не е нотифициран, а получава недопустима държавна помощ. Държавата му доплаща, вземайки от
всички нас, за това, че енергията му се продава над пазарните цени. Всички такива случаи в ЕС подлежат на нотификация.
България още не е получила отговор от Европейската комисия дали американските централи, ВЕИ-тата и когенерациите
получават недопустима държавна помощ. Отговорът би трябвало да е такъв, какъвто беше в Унгария и Полша - че
централите се подпомагат от държавата и договорите с тях трябва да се развалят.
- Споменахте, че ще подадете сигнали до прокуратурата. Какво ще настоявате да разследва държавното обвинение?
- Временната анкетна комисия в парламента изнесе потресаващи данни как десетки фотоволтаични централи са
присъединени в последния възможен час на 29 юни 2012 г. (петък), а повече от половин година след това не са произвели
нищо. И за децата е ясно, че това е измама и фалшификация, че тези централи са построени много след тази дата, но са
получили документ, че са присъединени, за да получат високите преференциални цени.
- Кои са най-важните решения, за да се реформира енергетиката?
- Освен решенията, които посочих в началото, е необходимо да се ограничи покупката на скъпа енергия, като се
предоговорят или развалят договорите с американските централи и от ВЕИ-та, които са в нарушение на закона. Такива са
половината от тях. По 15 обекта са приемани от ДНСК в един ден в цялата страна. Каква е тази хвърковата чета? Това може
само с телепортиране да се постигне. Ясно е, че там има много измами и корупция. Всичко това трябва да бъде разследвано
и тези, които са в нарушение, освен да понесат наказания, трябва да отидат на свободния пазар, а не енергията им да се
изкупува по преференциални цени. Трябва да се въведе строг контрол и за когенерациите, където също има много
нарушения. Многократно сме говорили и за неефективностите в държавната енергетика. Необходимо е търговете там да
се провеждат по по-прозрачен начин както за доставки на материали, стоки и услуги, така и за продажба и износ на
електроенергия. Най-важното е да заработи електроенергийната борса и всички производители да продават там.
Мишел Гутсузян, в."Труд"
По образование председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е магистър по
автоматика от Техническия университет в София. Има магистърска степен и по корпоративно управление от
Икономическия университет във Варна. Членува в бордовете на директорите на редица търговски дружества. Като зам.председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Велев участва активно в диалога между правителството,
бизнеса и синдикатите.
Вестник Сега
√ Бизнесът и синдикатите готвят нови протести срещу цената на тока
Работодателите поискаха мораториум за нови "преференциални" електроцентрали
Снимка: ЮЛИЯН САВЧЕВЧетирите национално представени работодателски организации заедно със синдикатите се
обявиха срещу драстичното повишение на цените на електроенергията за бизнеса. Новите цени на тока, които влязоха в
сила от 1 август, ще ударят основно малките и средните предприятия у нас. За това алармираха вчера синдикатите и 4-те
национално представени работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. Те поставиха четири искания пред
правителството и заплашиха с нов протест през септември, ако не бъдат чути. В петък комисията за енергийно и водно
регулиране одобри нови тарифи за гражданите и за фирмите. За битовите потребители те поевтиняват средно с 0.11%. За
бизнеса обаче цените скачат драстично заради двойното увеличение на т.нар. добавка "задължение към обществото" от
18.93 лв. на 37.90 лв. на мегаватчас.
"Песимистичните ни очаквания са за скок в цените, загуба на конкурентоспособност, срив в износа, неизпълнение на
сключени договори, ограничаване на мощности, а оттам - и съкращения на работници", коментира зам.-шефът на БСК
Камен Колев. Той смята, че са съществували резерви за задържане на цената на тока за фирмите до януари 2016 г., когато
пазарът на енергия ще се либерализира, но те не са били използвани. "Новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба
на работни места и увеличение на цените на дребно в магазините", прогнозира и председателят на АИКБ Васил Велев.
За да се избегне ударът върху индустрията, бизнесът призова решението на КЕВР да се преразгледа. Според
работодателите таксата "задължение към обществото" трябва да се намали, защото в момента тя е най-високата в ЕС заедно с тази в Дания. Никой досега не се е произнесъл и дали тази такса е правомерна, допълни президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
Парламентът веднага да наложи мораториум върху присъединяването на нови производители на електроенергия, които
продават по преференциални цени, подобно на мораториума за шистовия газ, е другото искане на работодателите. Те
настояха още да бъде преразгледан законът за енергетиката, който според тях позволява неконтролируемо производство
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на скъпа енергия от биомаса и оборски тор. За пореден път бизнесът поиска и да се изготви пътна карта за реформи в
енергийния сектор в краткосрочен и средносрочен план.
"Ако не бъдем чути, през септември ще има нов протест, за който всички ще научите и всички ще видите", закани се Велев.
"Този път протестът ще е по-силен и мощен, защото сме пред изчезване. Искаме пазарни принципи и правила и край на
злоупотребите в енергетиката", коментира и председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Миналата сряда в протеста на
работодателските организации и синдикатите се включиха над 2 хиляди фирми с 210 хиляди служители. Активно на
улицата, за да изразят недоволството срещу драстичния скок на цената на тока за бизнеса, бяха 25 хиляди души, 7 хиляди
от които в София.
Според Кирил Домусчиев наесен ще бъдат внесени жалби срещу лица, които в последните години са подписвали
неизгодни договори в енергетиката. Работодателите ще поискат още главният прокурор да се самосезира по временния
доклад на анкетната парламентарна комисия, оповестен миналата седмица, който е установил редица злоупотреби
например при фотоволтаичните централи.
В най-скоро време ще бъде поискана и оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов, с когото вчера работодателите влязоха в
задочен спор. По-рано през деня в интервю за БНР Иванов обвини работодателите, че защитават по "един брутален и
безпардонен начин" собствените си корпоративни интереси, докато той защитавал обществото. Той повтори тезата си, че
с решението на КЕВР от петък добавката "задължение към обществото" става с еднакъв размер за гражданите и за бизнеса,
а в продължение на 2 години бизнесът е бил толериран в нарушение на правилата.
Работодателите пък определиха като мит изказванията му, че досега гражданите са плащали подобна добавка в размер
на 53 лв., тъй като в сметките ни за ток не е фигурирала подобна графа. "Г-н Иванов твърди, че добавката за хората
намалява с 15 лв. - от 53 на 38 лв., но на практика намалението е с 0.11%, което на един мегаватчас (1000 киловатчаса)
прави едва по 15 ст. Или ни лъжат, или ни манипулират по най-нагъл начин", ядоса се Васил Велев.
КОНТРОЛ
"Ще бъде създадено специализирано звено с прокурори, специалисти и служители в ДАНС за контрол в енергетиката",
съобщи вчера премиерът Бойко Борисов при посещението си в предприятие "Фрукто" в Сливен. Той заяви, че скоро ще се
срещне с представители на БЕХ. "Пак място, където може да ни се изплъзват и да лъжат. Това е между ВЕИ и ЕРП-тата. Там
няма никакъв контрол. Ще им направя едно звено с прокурори със специалисти и ДАНС, които да следят движението на
фактурите, защото там надписват", коментира той. Премиерът обясни, че са били предприети всички мерки, за да остане
цената на тока на битовите потребители същата. "Не само с 10% съкращения, но и доста задачи сме дали на службите за
сигурност, които да проследят някои от поръчките", каза Борисов. "Колко пъти им сваляме цените на тока, аз не съм видял
нито да поевтинее нещо, нито нищо. Нищо няма да се вдигне, защото пазарът регулира цените", каза още премиерът,
коментирайки прогнозите на работодателите и синдикатите за скок при цените за населението. "Ще устискаме две-три
години, докато не си нормализираме енергетиката. 25 години грабене не мога да го приема", заключи той.
Вестник 24 Часа
√ Бизнесът иска забрана за нови скъпи централи
Работодателите поискаха временен мораториум за присъединяването на нови електроцентрали, които продават ток на
преференциални цени. Представители на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и синдикатите излязоха с обща позиция за новите цени
на тока, които са в сила от 1 август.
В петък КЕВР реши токът за бита да поевтинее с 0,11%, а добавката "задължения към обществото" да стане еднаква за
всички потребители.
"Ще искаме в първите си работни дни (на парламента - б.р.) да бъде приет мораториум за присъединяването на всички
производители на електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ",
каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Друго от исканията е да се преразгледа законът в енергетиката и да се създаде пътна карта за реформи, които да позволят
България да влезе в средата на класацията по "задължения към обществото" в Европа. "Сега, заедно с Дания, ще плащаме
най-скъпата добавка "задължения към обществото", каза Велев.
От този месец тя вече е с еднаква цена и за бизнеса, и за битовите потребители - 38 лв., което е поевтиняване за
домакинствата (те плащаха 53 лв.) и поскъпване за индустрията, която плащаше 18,93 лв. за мегаватчас.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че досега никой не се е произнесъл дали въведената добавка е правомерна.
Ще продължим да протестираме, докато не постигнем пазарни принципи и правила в българската енергетика, каза Кирил
Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Той предупреди, че
протестът, който работодателите ще организират през септември, ще бъде много по-мощен.
"Ние не се притесняваме да плащаме сметките си, но трябва да сме убедени, че те са правилно написани, а те не са. Факт
е, че добавката "задължение към обществото" за нас е най-висока в Европейския съюз", заяви още председателят на КРИБ.
Според бизнеса новите по-високи цени на тока, които регулаторът определи, ще доведат до поскъпване на продуктите,
загуби на работни места и спад на доходите.
Работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада на временната парламентарна
комисия за състоянието на енергетиката. Велев каза, че в него се вижда какви безобразия са правени и продължават да се
правят.
"Хилядно множество поиска оставката на Иван Иванов още на 29 юли под прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази
процедура по съответния ред", каза още Васил Велев. Той заяви, че е правено и допитване сред членовете на
работодателските организации, 87% били за оставката на Иванов.
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Те защитават корпоративни интереси по един брутален начин, контрира пък по БНР председателят на КЕВР Иван Иванов.
"В комисията разполагаме с всички разходи на индустриалните производства, при тях средно 5% отиват за
електроенергия", коментира той. Иванов заяви, че увеличението на цената на добавката за производителите на хляб
например ще бъде в порядъка на 0,76%.
Домусчиев: Протестираме,
защото сме на изчезване
Работа на синдикатите е да протестират, а нашата е да правим бизнес и да мислим как да отваряме работни места, но
дотам опряхме, че започваме да протестираме, защото сме пред изчезване. Това каза Кирил Домусчиев, председател на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод цените на тока от 1 август.
"Не е работа на бизнеса да протестира. В Европа такова нещо не е имало от френската буржоазна революция. Ние
изказваме своето мнение в различните комисии в парламента, но когато в един момент българската икономика е пред
ликвидация и толкова предприятия изчезват от картата и други продължават да намалят мощностите си, трябва да
реагираме", добави той.
"Бюджетът на държавата се пълни от икономиката. Ако няма икономика в една държава, няма да има нищо. Всяка една
държава има политика и опазването на икономиката е въпрос на национална сигурност", коментира той. По думите му
българското общество го е грижа за това какво се случва. "След решението на КЕВР дори малкият бизнес трябва да
калкулира това увеличение в цената на услугите си и продукта, който продава, а тези, които са експортно ориентирани,
трябва или да затворят, или да се махнат от България, или да съкратят персонал", заяви още той. "Ще продължим да
протестираме, когато е моментът за това. Август не е месец за протести, а за размисъл и подготовка."
Вестик Монитор
√ Работодателите искат мораториум за нови ВЕИ с преференции
Сезират обвинител №1 за зелените централи и американските ТЕЦ
Четири искания поставя пред парламента и правителството бизнесът, за да не излезе на протест през септември. Първото
от тях е налагането на мораториум върху присъединяването на нови централи, които получават преференциални цени.
Ако все пак такива заработят, те да реализират тока си на свободния пазар, обясни шефът на АИКБ Васил Велев.
Второто искане е "ремонт на закона за оборския тор"
от НС, но без участието на депутати с конфликт на интереси, посочи Велев. Той визира Закона за енергията от
възобновяемите източници, който, след последните промени, позволява още година да се присъединяват по
преференциални цени централи, произвеждащи ток от оборски тор, но при строго определени условия. Велев посочи, че
планираните за присъединяване 60 мегавата такива централи на територията само на едно ЕРП се равняват на 400 мегавата
фотоволтаици, заради 5 пъти повече часове работа, които са им разрешени.
Третото искане е промяна на енергийния закон, която да позволи на КЕВР да преразгледа решението си в по-къс срок от
сегашния тримесечен. Преразглеждането трябва да доведе до връщането на добавката на старото й ниво.
Пътна карта за реформи в енергетиката, които да свалят България от второто й място в ЕС по размера на добавката
"задължения към обществото" е четвъртото искане.
Четири са и действията, които от своя страна ще предприемат бизнес и синдикати. Освен искането на оставката на КЕВР,
те ще подадат сигнал до главния прокурор по повод данните от междинния доклад на временната анкетна комисия в НС
за състоянието на енергетиката. Той беше оповестен миналия четвъртък, като в него се визират основно нарушения при
ВЕИ централите и на американските ТЕЦ-ове. Ще бъдат подадени сигнали и по информация на самите работодатели.
Бизнесът ще подаде до комисията и
сигнали за конфликт на интереси срещу шефове в енергетиката
и депутати, отново свързани с ВЕИ сектора.
От партниращите бизнес организации в ЕС ще се иска съдействие за по-бързо произнасяне на Еврокомисията по
запитването дали дългосрочните договори на американските ТЕЦ-ове представляват непозволена държавна помощ. От 17
тераватчаса енергия за регулирания пазар 15 тераватчаса идват от американските централи, посочи лидерът на КНСБ
Пламен Димитров. За тях и за ВЕИ-та плащаме на година по 2,2 млрд. лв., допълни той. По думите му това е основният
проблем в енергетиката и на него трябва да бъде намерено решение.
√ Бизнес и синдикати поискаха оставката на шефа на КЕВР
Заради двойното повишение на добавката "задължение за обществото" от 1 август
Бизнесът и синдикатите поискаха оставката на шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Те ще внесат официално своето искане в Народното събрание в началото на септември, когато започва есенната сесия на
парламента. Това съобщиха представителите на работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) на специална
пресконференция вчера, в която участие взеха и двата синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа". Освен това бизнесът поставя
четири искания към Народното събрание и кабинета (виж карето). Ако те не бъдат изпълнени, през септември ще има нов,
много по-мащабен протест, обявиха бизнес и синдикати. Той обаче няма да е насочен срещу кабинета, а в негова подкрепа
– за реформи срещу кражбите в енергетиката, допълниха те.
Оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов се иска заради решението на регулатора да повиши цените на тока, което влезе в
сила от 1 август. С него цената на електроенергията за бита намаля средно с 0,11% средно (виж таблицата), но добавката
"задължения за обществото" за бизнеса скочи със 100% - от 18,93 лв. на 37,90 лв. на мегаватчас. Това според шефа на КРИБ
Кирил Домусчиев ще оскъпи тока на фирмите с между 13,5% и 17,5%. Най-голямото увеличение ще е за малките и средните
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предприятия. Тези проценти ще паднат за фирмите с над 10 гигаватчаса годишно потребление на ток. Това ще стане, след
като ЕК одобри наредбата, с която техните плащания за тока от ВЕИ ще бъдат намалени със задна дата от 1 август с 50-85%.
Бизнесът е категоричен, че това решение на КЕВР
ще доведе до увеличение на цените на дребно
до загуба на конкурентоспособност, намаляване на износа, ограничаване на производства, а оттам и до загуба на работни
места.
Оставката на председателя на КЕВР беше поискана от многохилядно множество още на съвместния протест на бизнеса и
синдикатите на 29 юли, припомни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. По
думите му е проведено проучване сред членовете на бизнес организациите. Резултатите от него показват, че 87% от
фирмите са казали "да" на оставката на Иван Иванов. Предстои искането само да бъде официализирано.
Още в петък при представянето на новото ценово решение шефът на КЕВР коментира, че всеки може да му иска оставката,
но според него той изпълнява нормално задълженията си.
"Недопустимо е КЕВР да противопоставя бита на промишлеността, на малките и средните предприятия", коментира Васил
Велев. Според него е груба манипулация, че досега битовите клиенти са плащали по 53 лв. на мегаватчас добавка
"задължения към обществото". Ако това е така, защо сега при намалението й за бита от 1 август до 38 лв. токът за тези
клиенти поевтинява само с 0,11%, попита той. И изчисли, че ако битов клиент консумира 1 мегаватчас енергия, от това
сметката му ще се намали само с 16 стотинки. По думите му в КЕВР или не могат да смятат, или лъжат, за да се карат
битовите клиенти и бизнесът.
"КЕВР създава димна завеса, за да се караме помежду си
и през това време крадците да продължават да крадат", заключи Велев. И добави, че кражбите в енергетиката на година
са 1,3-1,5 млрд. лв.
Сериозно недоволство от председателя на КЕВР Иван Иванов изказа и шефът на КРИБ Кирил Домусчиев. Той определи
действията му като див популизъм и сравни дивия популизъм с алкохолизма, резултатът от който е смърт. По думите на
Домусичев Иванов цял живот е бил на държавна заплата, а тези заплати се плащат от данъците, които идват основно от
бизнеса. Затова не приемаме бизнесът ни и работата на нашите работници да зависи от човек като Иван Иванов, обясни
шефът на КРИБ.
От БСК са недоволни от ценовия модел на КЕВР. Според зам.-председателя на камарата Камен Колев трябва да се въведе
нов модел, който да не разходоориентиран, защото монополите в енергетиката нямат стимул да си намаляват харчовете.
Освен това Колев смята, че КЕВР е можела да постигне много по-голяма икономия, ако е бил направен обстоен анализ на
всички ВЕИ проекти. Според него нищо не е чуто и за намаляване на разходите в държавната енергетика.
Шефът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че моделът на регулатора не почива на реални допускания. Той определи
като "розови" прогнозите на Иван Иванов за постъпленията във фонда "Сигурност на електроенергийната система". Там се
очаква да влязат 210 млн. лв. от 5% вноска на всички производители.
Конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" Александър Загоров коментира, че решението на КЕВР за цените граничи с
източването на кръвта на българската индустрия.
Въпреки недоволството си от ценовото решение бизнесът няма да го обжалва пред Върховния административен съд в
законния 14-дневен срок. Причината е, че според Закона за енергетиката само енергийните предприятия са
заинтересована страна, затова ВАС отхвърля жалбите на бизнеса, посочи Константин Стаменов от Българската федерация
на индустриалните енергийни консуматори.
Вестник Стандарт
√ Бизнес и синдикати на втори протест
Работодателите искат мораториум за сделки с нови ВЕИ
Социалните партньори чакат оставката на шефа на КЕВР
Нов, по-мощен национален протест през септември готвят четирите работодателски организации и двата синдиката. Те са
недоволни от последното решение на КЕВР да вдигне почти двойно таксата "Задължения към обществото", която оскъпява
тока за бизнеса между 13,5 и 17,5% от 1 август. Социалните партньори призовават КЕВР да преразгледа това свое решение,
така че българските фирми да не плащат най-скъпата добавка в ЕС.
И поискаха отново оставката на шефа на комисията Иван Иванов. От Народното събрание пък работодатели и синдикати
очакват още в първите работни дни след лятната ваканция да наложи мораториум за присъединяване на производители
на ток от ВЕИ, които продават на преференциални цени. Именно задължителното изкупуване на скъпата зелена енергия,
както и другите преференциални производители на ток като американските централи, когенерациите, заводските ТЕЦ-ове
са причина за скока на таксата "Задължения към обществото".
"Нека новите производители на ток от ВЕИ да го продават на свободния пазар, така както всички останали фирми се
конкурират на свободния пазар", заяви Васил Велев, председател на АИКБ. Работодателските организации настояват още
депутатите да отменят последните разпоредби в Закона за енергетиката, с които дадоха преференции за тока, произведен
от биомаса. "Те са още по-опасни от фотоволтаиците, защото това е неконтролируемо и многократно по-високо
производство на ток", обясни Велев. И определи биомасата като новата голяма далавера в енергетиката.
Друго искане е да се изработи пътна карта за провеждане реформи в енергийния сектор, които за сравнително кратки
срокове да спрат кражбите и да въведат пазарни принципи. "Бизнесът не може да приеме двойното увеличение на
добавката "Задължение на обществото. Работа на синдикатите е да протестират, но стигнахме дотам и ние да
протестираме, защото сме пред изчезване", заяви Кирил Домусчиев, председателят на КРИБ. Домусчиев предупреди, че
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работодателските организации и синдикатите ще протестират, докато постигнат целите си, а те са: въвеждане на пазарни
принципи и правила и премахване на кражбите в енергетиката.
Социалните партньори настояват главният прокурор да се самосезира по доклада на временната анкетна комисия за
енергетиката и да разследва сигналите за злоупотреби и незаконни присъединявания. Те ще подадат сигнал и до
Комисията за конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании. "Искаме анализ на всички ВЕИ проекти
и да се види кои договори са законни и допустими", заяви Камен Колев, зам.-председател на БСК.
Велев: Заплашват ме от скрит номер
Заплахи по телефона е получил председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Това се
е случило в последните дни след активните му изяви срещу вдигането на цената на тока и липсата на реформи в
енергетиката. "Получих обаждане от скрит номер, с което непознат глас ме посъветва да спра и че това е за мое добре",
заяви Велев за "Стандарт". Той обаче не се е обърнал към полицията за помощ. "Не желая да се шуми около това не защото
съм притеснен, за да не притеснят други хора", каза още Велев за "Стандарт".
Премиерът: Сваляхме цената на тока, но нищо не е поевтиняло
Спецзвено от прокурори и агенти на ДАНС ще следи сделките в сектора
По-високите цени на тока няма да доведат до вдигане на цените на основните хранителни продукти. Това коментира
премиерът Бойко Борисов от Сливен вчера. Генерала даде да се разбере, че според него тези оплаквания на бизнеса са
неоснователни. "Колко пъти им сваляме цените на тока, аз не съм видял нито да поевтинее нещо, нито нищо. Нищо няма
да се вдигне, защото пазарът регулира цените", каза Борисов.
По думите му през последните 15-20 години в сектора "Енергетика" са правени куп безобразия, като даде пример с
проектите "Белене" и "Цанков камък". Три милиарда и 700 милиона лева са задълженията на държавната НЕК, заяви той
и допълни, че от правителството са взели редица мерки за ограничаване на загубите. "Защо не се вдигнаха тези всичките
хора, когато взеха един милиард кредит и го хвърлиха в реката и сега по 44 млн. лв. всяка година плащам лихви? ("Белене"
- бел. ред.) Къде бяха тези всичките бизнесмени?", попита Борисов.
"Ще платим тъпотата да правим експеримента Орешарски, ще я платим, ще платиме, че Стойнев е бил министър (Драгомир
Стойнев, министър на енергетиката бел. ред. в кабинета "Орешарски")", коментира премиерът. По думите му се работи
денонощно, има направен добър ценови модел и поне хората няма да плащат за момента. "Милиарди от оперативните
програми влизат в бизнеса... Ще устискаме две-три години, докато не си нормализираме и енергетиката", заключи
Борисов.
Премиерът ще се срещне с представители на Българския енергиен холдинг. "Защото пак има място, където може да ни се
изплъзват и да лъжат. Това е между ВЕИ и ЕРП-тата. Там няма никакъв контрол. Ще им направя едно звено с прокурори
със специалисти и ДАНС, които да следят движението на фактурите, защото там надписват, пишат", каза още Борисов.
Ако вдигат хляба, трябва да е с по-малко от 1 ст.
Иван Иванов, председател на КЕВР
Бизнесът защитава един корпоративен интерес по един брутален начин, безпардонен начин. Според разчети на регулатора
хлебопроизводителите например дават 5% от разходите си за електроенергия и поскъпването на хляба заради новите цени
трябва да е с под 1 стотинка - 0,76 ст. Не съм чул нито едно смислено възражение от работодателите срещу увеличението
на добавката "Задължение към обществото", която се изравнява за битовите с стопанските потребители - 38 лева, вместо
досегашните 53 лв. за домакинствата и 19,93 лева за бизнеса. Цената на природния газ е намалена с общо 20%, а при
последното повишение цената на тока за бита скочи с 10%, а за промишлеността - с 1%. А КЕВР действа популистки, още
преди месец щяхме да обявим, че цената за бита няма да се повишава. В продължение на 2 години бизнесът бе толериран.
Информационна агенция "Фокус"
√ Бизнесът и синдикатите готвят нов протест срещу по-скъпия ток
София. Бизнесът и синдикатите готвят нов протест срещу по-скъпия ток през септември. Четирите национално
представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" се
обединиха около общи искания след решението на КЕВР за увеличаване на тока за промишлеността от 1 август 2015
година. Сред тях са оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, преразглеждане на решението на регулатора за новия
ценови период, налагане на мораториум за присъединяване на всякакви производители на електроенергия, които
продават електроенергия по преференциални цени, преразглеждане на последния закон в енергетиката, който според тях
създава условия за следващото неконтролирано производство на енергия от оборски тор, създаване на пътна карта за
реформи с краткосрочни и средносрочни мерки, които да позволят България да влезе в средата на класацията на ЕС по
отношение добавка "задължение към обществото". Исканията и мерките, които ще предприемат, за да ги осъществят,
бизнесът и синдикатите представиха на обща пресконференция пред журналисти. Председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев предупреди, че в следващите месеци новите цени на тока ще
доведат до спад в доходите, загуба на работни места и покачване на цените на продуктите. Той обяви, че ако исканията
им не бъдат чути, през септември ще бъде организиран нов многохиляден протест на заетите в промишлеността.
Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците (КРИБ) в България Кирил Домусчиев също бе
категоричен, че нови протести ще има и то, докато не спрат злоупотребите и не бъдат постигнати пазарни принципи и
правила в българската енергетика. По думите му, работата на работодателите е да създават работни места, не да
протестират, но при така създалата се ситуация, те нямат избор, защото в противен случай ще изчезнат от картата на
българската икономика. Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров
заяви, че проблемът не е дали добавката "задължение за обществото" е била или не е била висока за населението, за
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домакинствата или за бизнеса, а защо въобще има добавка. Той обърна внимание на това, че никой не се е произнесъл
дали тя е правомерна, но независимо от това три години подред българите плащат огромни пари. По думите на Димитров
в този регулаторен период, който бе приет за следващата година стоят 1 милиард и 50 милиона лева, които ще платим до
юни 2016 година към двете американски централи, при положение, че и НЕК и КЕВР казват, че енергийният ни пазар не се
нуждае от това производство. Васил Велев обяви още, че работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо
искане да се сезира по доклада на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката, защото в него се
вижда какви безобразия са правени и продължават да се правят в енергийния сектор у нас. Жалби ще бъдат пуснати до
Комисията за защита на конкуренцията и до дирекция "Конкурентоспособнст" в Европейската комисия. Кирил Домусчиев
се закани от своя страна през септември да внесе жалби до Сотир Цацаров и за хората, които през годините са се
подписвали под неизгодни за българската енергетика договори. Той бе категоричен, че след месец за размисъл и
подготовка протестът на промишлеността през септември ще бъде много-мощен и силен от досегашните.
investor.bg
√ Васил Велев: Изравняването на добавката за бита и бизнеса е груба манипулация
Изравняването на ставката се прави или от незнание, или от наглост, смята председателят на АИКБ
Решението на енергийния регулатор бизнесът и обществото да плащат еднаква добавка "Задължение към обществото" е
поредната груба манипулация.
Това коментира пред Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев. Според него точната дума е "лъжа" и това изравняване се прави или от незнание, или от наглост.
"Битът не плаща "Задължения към обществото" и всеки български гражданин може да погледне фактурата си, сметката си
за тока и там ще види, че там няма ред със "Задължения към обществото", обясни Велев.
Председателят на АИКБ съобщи, че на 2 август от Асоциацията ще представят подробни разчети как би изглеждала
сметката за тока, ако има подобен ред.
"Ако имаше такъв ред, то на него щеше да я има сумата от 7 лева, не повече. Тоест битът плаща цена на дребно за
електрическа енергия и както е в цяла Европа тази цена е по-висока спрямо сумата на едро. Това е груба манипулация, че
задълженията са изравнени и ще лъсне, тогава, когато са освободи пазара от 1 януари", коментира Васил Велев.
"Увеличението е с 13,5%, които са присъединени към ниско напрежение до 17,5% за тези, които са високо напрежение.
Това са сметките, всичко друго е лъжа. КЕВР показа, че не може да изчислява проценти", допълни той.
Повече може да видите във видеото!
По статията работи: Димитър Вучев
√ Бизнес и синдикати поискаха мораториум за нови "преференциални" електроцентрали
Работодателите продължават с протестите заради цената на тока през септември, искат оставката на председателя на КЕВР
Четирите национално представителни работодателски организации и синдикатите поискаха мораториум върху
присъединяването на нови мощности, които продават ток на преференциални цени, както и реформи за намаляване на
таксата "Задължение към обществото".
Това е отговорът им на предложеното от КЕВР увеличение на цената на тока за индустрията, в резултат на което енергията
за предприятията поскъпна двойно на фона на минимално общо понижение за битовите потребители от 1 август след
решението.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, предаде Фокус.
Друго от исканията им е да се преразгледа последният Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни
и дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа. "Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организираме нов протест през септември. Многохиядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев.
Синдикати и работодатели потвърдиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, през септември ще има нови протести.
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов, заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. Той припомни, че многохилядното
множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният протест на синдикатите и работодателите
против увеличението на цената на тока. Освен това е проведена анкета сред членовете на организациите и 87% са казали
"Да" на оставката на председателя на КЕВР.
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената на тока за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни
места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза за
пореден път Васил Велев.
Недопустимо е КЕВР да противопоставя бита на промишлеността, малките и средните предприятия на големия бизнес,
каза още Васил Велев. "КЕВР създава димна завеса, за да се караме помежду си и през това време крадците да
продължават да крадат", допълни той. Велев бе категоричен, че работодателите ще се обърнат към главния прокурор с
общо искане да се сезира по доклада на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката. По думите
му в него се вижда какви безобразия са правени и продължават да се правят в енергийния сектор у нас."
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"Вижда се как десетки фотоволтаични централи са присъединени в последния възможен работен ден на 29 юни 2012 г. и
повече от 6 месеца след това не са произвели нито един киловатчаса електроенергия", допълни той. Велев заяви, че е
груба манипулация това, че досега битът е плащал 53 лв. такса "задължение към обществото". "В сметката за ток има много
редове, но нямало ред за "задължение към обществото Не може да се лъжат 3 млн. абонати по този нагъл начин", заяви
той.
На въпрос дали планира някоя от работодателските организации да обжалва наредбата на КЕВР пред Административен
съд - София град , тъй като евентуална оставка на председателя му няма да промени параметрите, зададени в нея, Велев
отговори, че според Върховният административен съд работодателите не са заинтересована страна и отхвърля тяхната
жалба. "Мотивите са, че в Закона за енергетиката промени в цени могат да се инициират от енергийни дружества, а ние
не сме такова. Няма значение, че нашите сметки са милиони левове на месец, ние не сме заинтересована страна", възмути
се Велев. Той все пак обясни, че жалби ще бъдат пуснати до Комисията за защита на конкуренцията и до дирекция
"Конкурентоспособнст" в Европейската комисия .
Ще продължим да протестираме, докато не постигнем пазарни принципи и правила в българската енергетика, каза Кирил
Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по време на
пресконференцията, организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката. Домусчиев заяви, че
протестът, който работодателите ще организират през септември ще бъде много по-мощен и силен.
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√ Васил Велев: Изравняването на добавката за бита и бизнеса е груба манипулация
Решението на енергийния регулатор бизнесът и обществото да плащат еднаква добавка "Задължение към обществото" е
поредната груба манипулация.
Това коментира пред Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев. Според него точната дума е "лъжа" и това изравняване се прави или от незнание, или от наглост.
"Битът не плаща "Задължения към обществото" и всеки български гражданин може да погледне
√ КЕВР повиши цената на тока за бизнеса с между 13,5 и 17%, за домакинствата поевтинява с 0,11%
От утре фирмите ще плащат с между 13,5 и 17% повече за електроенергия, съобщи за ТВ "Европа" председателят на АИКБ
Васил Велев. Това стана като КЕВР увеличи двойно размера на таксата "задължение" към обществото за бизнеса. Досега
тя бе 18,93 лева за всички фирми, независимо от това колко ток потребяват. Сега за огромната част от компаниите таксата
"задължение към обществото" става 38 лева. По-ниска ще е само за около 30 компании, които потребяват огромни
количества електроенергия. Толкова става размерът на таксата "задължение към обществото" и за домакинствата – 38
лева. Тоест за битовите абонати тя намалява, тъй като до момента беше 52 лева. Това обаче ще се отрази незначително на
крайната цена на тока за домакинствата. Средното поевтиняване от събота ще е с 0,11%. Както следва – за абонатите на
територията на монополиста ЧЕЗ – 0,63 на сто, на австрийския монополист ЕВН – 0,44%. Само клиентите на монополиста
ЕНЕРГО – ПРО ще плащат повече от 1 август – с 1,05 на сто.
√ Бизнесът и синдикатите готвят нови протести срещу цената на тока
Новите цени на тока, които влязоха в сила от 1 август, ще ударят основно малките и средните предприятия у нас. За това
алармираха вчера синдикатите и 4-те национално представени работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. Те
поставиха четири искания пред правителството и заплашиха с нов протест през септември, ако не бъдат чути. В петък
комисията за енергийно и водно регулиране одобри нови тарифи за гражданите и за фирмите. За битовите потребители
те поевтиняват средно с 0.11%. За бизнеса обаче цените скачат драстично заради двойното увеличение на т.нар. добавка
"задължение към обществото" от 18.93 лв. на 37.90 лв. на мегаватчас.
"Песимистичните ни очаквания са за скок в цените, загуба на конкурентоспособност, срив в износа, неизпълнение на
сключени договори, ограничаване на мощности, а оттам - и съкращения на работници", коментира зам.-шефът на БСК
Камен Колев. Той смята, че са съществували резерви за задържане на цената на тока за фирмите до януари 2016 г., когато
пазарът на енергия ще се либерализира, но те не са били използвани. "Новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба
на работни места и увеличение на цените на дребно в магазините", прогнозира и председателят на АИКБ Васил Велев.
За да се избегне ударът върху индустрията, бизнесът призова решението на КЕВР да се преразгледа. Според
работодателите таксата "задължение към обществото" трябва да се намали, защото в момента тя е най-високата в ЕС заедно с тази в Дания. Никой досега не се е произнесъл и дали тази такса е правомерна, допълни президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
Парламентът веднага да наложи мораториум върху присъединяването на нови производители на електроенергия, които
продават по преференциални цени, подобно на мораториума за шистовия газ, е другото искане на работодателите. Те
настояха още да бъде преразгледан законът за енергетиката, който според тях позволява неконтролируемо производство
на скъпа енергия от биомаса и оборски тор. За пореден път бизнесът поиска и да се изготви пътна карта за реформи в
енергийния сектор в краткосрочен и средносрочен план.
"Ако не бъдем чути, през септември ще има нов протест, за който всички ще научите и всички ще видите", закани се Велев.
"Този път протестът ще е по-силен и мощен, защото сме пред изчезване. Искаме пазарни принципи и правила и край на
злоупотребите в енергетиката", коментира и председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Миналата сряда в протеста на
работодателските организации и синдикатите се включиха над 2 хиляди фирми с 210 хиляди служители. Активно на
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улицата, за да изразят недоволството срещу драстичния скок на цената на тока за бизнеса, бяха 25 хиляди души, 7 хиляди
от които в София.
Според Кирил Домусчиев наесен ще бъдат внесени жалби срещу лица, които в последните години са подписвали
неизгодни договори в енергетиката. Работодателите ще поискат още главният прокурор да се самосезира по временния
доклад на анкетната парламентарна комисия, оповестен миналата седмица, който е установил редица злоупотреби
например при фотоволтаичните централи.
В най-скоро време ще бъде поискана и оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов, с когото вчера работодателите влязоха в
задочен спор. По-рано през деня в интервю за БНР Иванов обвини работодателите, че защитават по "един брутален и
безпардонен начин" собствените си корпоративни интереси, докато той защитавал обществото. Той повтори тезата си, че
с решението на КЕВР от петък добавката "задължение към обществото" става с еднакъв размер за гражданите и за бизнеса,
а в продължение на 2 години бизнесът е бил толериран в нарушение на правилата.
Работодателите пък определиха като мит изказванията му, че досега гражданите са плащали подобна добавка в размер
на 53 лв., тъй като в сметките ни за ток не е фигурирала подобна графа. "Г-н Иванов твърди, че добавката за хората
намалява с 15 лв. - от 53 на 38 лв., но на практика намалението е с 0.11%, което на един мегаватчас (1000 киловатчаса)
прави едва по 15 ст. Или ни лъжат, или ни манипулират по най-нагъл начин", ядоса се Васил Велев.
КОНТРОЛ
"Ще бъде създадено специализирано звено с прокурори, специалисти и служители в ДАНС за контрол в енергетиката",
съобщи вчера премиерът Бойко Борисов при посещението си в предприятие "Фрукто" в Сливен. Той заяви, че скоро ще се
срещне с представители на БЕХ. "Пак място, където може да ни се изплъзват и да лъжат. Това е между ВЕИ и ЕРП-тата. Там
няма никакъв контрол. Ще им направя едно звено с прокурори със специалисти и ДАНС, които да следят движението на
фактурите, защото там надписват", коментира той. Премиерът обясни, че са били предприети всички мерки, за да остане
цената на тока на битовите потребители същата. "Не само с 10% съкращения, но и доста задачи сме дали на службите за
сигурност, които да проследят някои от поръчките", каза Борисов. "Колко пъти им сваляме цените на тока, аз не съм видял
нито да поевтинее нещо, нито нищо. Нищо няма да се вдигне, защото пазарът регулира цените", каза още премиерът,
коментирайки прогнозите на работодателите и синдикатите за скок при цените за населението. "Ще устискаме две-три
години, докато не си нормализираме енергетиката. 25 години грабене не мога да го приема", заключи той.
√ Васил Велев : Новите цени на тока ще доведат до бедност и безработица
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места,
увеличение на цените на едро в магазини и всичко това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той.
По думите му, за да не стане това работодателите и синдикатите се обединяват около общи искания и предложения.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електро енергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго
от исканията им е да се преразгледа последния Закон в енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа. "Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохилядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев./БЛИЦ
√ К. Стаменов: Повишаването на цента "задължение към обществото" е най-мързеливото решение
Това, което притеснява бизнеса в механизма за повишаване на цената на тока е, че не бяха намерени и активирани всички
резерви в енергетиката и се пристъпи към най-мързеливото решение – повишаване на цента на "задължение на
обществото". България става най-скъпата държава след Дания в Европейския съюз по т.нар. фиксирана компонента в
цената на електроенергията. Това каза за "Хоризонт" в предаването "Неделя 150" Константин Стаменов от Българската
федерация на индустриалните енергийни консуматори по повод несъгласието на бизнеса с новите цени на тока, преди
официалната им пресконференция в БТА: Това изначално нарушава нашата конкурентоспособност изначално, защото
почти половината от крайната цена на електроенергията няма да можем да я договаряме, тя е изначално определена и
фиксирана добавка. Другият проблем е, че ние нямаме либерализиран пазар и нямаме достатъчно конкуренция измежду
електропроизводителите на свободния пазар. Нашите преференциални производители, освен че не останахме с
впечатлението, че всичко е законно при тях, нито един от тях не е получил нотификация, че не получава прекомерна
държавна помощ. Ние нямаме такива нотификации нито за възобновяемите, нито за когенерациите, нито за двата ТЕЦ-а в
Маришкия басейн. Това е трябвало да бъде направено още когато са определени преференциалните цени. Според него
преходът към възобновяема енергия не е направен интелигентно, без натрупването на дефицити: Тогава и правителството,
регулаторът, обществото и бизнесът го проспахме това и сега имаме едни огромни преференциални производители, които
не могат да ни влязат в джоба. Васил Велев подкрепи становището на Стаменов, че България заедно с Дания е с най-скъпата
съставна част в цената, която не зависи от пазара, определя се от КЕВР и изразява направените грешки: Тя е половината от
цената, която бизнеса плаща. Тя в абсолютен, а не в относителен размер, е най-голяма в ЕС. В нея са включени грешките
от скъпите договори, сключени от американските централи зад гърба на обществото. В тази съставна част "задължение
към обществото" са включени и ВЕИ-тата, голяма част от които незаконно присъединени. Това го потвърди и доклад от
преди няколко дни на временната анкетна комисия към парламента. Голяма част от когенерациите продават също в
нарушения. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. Oще "
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√ Велев: Ще бъде поискана оставката на Иван Иванов
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената на тока за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни
места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза Васил
Велев.
"Другото искане е да се преразгледа последният закон в енергетиката, който създава условия за следващото
неконтролируемо производство на енергия от оборски тор. Не на последно място те искат пътна карта за реформикраткосрочни и средносрочни реформи, които да доведат до там, че България да влезе в средата на класацията в ЕС по
добавка задължение към обществото. Сега ще плащаме най-скъпото задължение към обществото", заедно с Дания,
добави Велев.
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Велев припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока. Освен това е проведена анкета сред
членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на КЕВР.
√ Бизнесът и синдикатите готвят мощен протест срещу поскъпналия ток
Бизнесът и синдикатите готвят нов протест срещу по-скъпия ток през септември. Четирите национално представителни
работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа" се обединиха около общи
искания след решението на КЕВР за увеличаване на тока за промишлеността от 1 август 2015 година. Сред тях са оставката
на председателя на КЕВР Иван Иванов, преразглеждане на решението на регулатора за новия ценови период, налагане на
мораториум за присъединяване на всякакви производители на електроенергия, които продават електроенергия по
преференциални цени, преразглеждане на последния закон в енергетиката, който според тях създава условия за
следващото неконтролирано производство на енергия от оборски тор, създаване на пътна карта за реформи с
краткосрочни и средносрочни мерки, които да позволят България да влезе в средата на класацията на ЕС по отношение
добавка "задължение към обществото".
Исканията и мерките, които ще предприемат, за да ги осъществят, бизнесът и синдикатите представиха на обща
пресконференция пред журналисти. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев предупреди, че в следващите месеци новите цени на тока ще доведат до спад в доходите, загуба на работни места
и покачване на цените на продуктите. Той обяви, че ако исканията им не бъдат чути, през септември ще бъде организиран
нов многохиляден протест на заетите в промишлеността.
Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците (КРИБ) в България Кирил Домусчиев също бе
категоричен, че нови протести ще има и то, докато не спрат злоупотребите и не бъдат постигнати пазарни принципи и
правила в българската енергетика. По думите му, работата на работодателите е да създават работни места, не да
протестират, но при така създалата се ситуация, те нямат избор, защото в противен случай ще изчезнат от картата на
българската икономика. Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров
заяви, че проблемът не е дали добавката "задължение за обществото" е била или не е била висока за населението, за
домакинствата или за бизнеса, а защо въобще има добавка. Той обърна внимание на това, че никой не се е произнесъл
дали тя е правомерна, но независимо от това три години подред българите плащат огромни пари. По думите на Димитров
в този регулаторен период, който бе приет за следващата година стоят 1 милиард и 50 милиона лева, които ще платим до
юни 2016 година към двете американски централи, при положение, че и НЕК и КЕВР казват, че енергийният ни пазар не се
нуждае от това производство. Васил Велев обяви още, че работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо
искане да се сезира по доклада на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката, защото в него се
вижда какви безобразия са правени и продължават да се правят в енергийния сектор у нас. Жалби ще бъдат пуснати до
Комисията за защита на конкуренцията и до дирекция "Конкурентоспособнст" в Европейската комисия. Кирил Домусчиев
се закани от своя страна през септември да внесе жалби до Сотир Цацаров и за хората, които през годините са се
подписвали под неизгодни за българската енергетика договори. Той бе категоричен, че след месец за размисъл и
подготовка протестът на промишлеността през септември ще бъде много-мощен и силен от досегашните.
Novinite.bg
√ Бизнесът поиска мораториум за нови централи с преференциални цени
Мораториум за присъединяването на нови електроцентрали, които продават електроенергията на преференциални цени
ще поискат от парламента работодагелските организации. Това е общата позиция на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и синдикатите
за новите цени на тока в сила от 1 август.
"Ще искаме да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на електроенергия, които продават
по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ", каза председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
Друго от исканията е да се преразгледа последният закон за енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и
дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в средата на класацията по "добавка към обществото" в
Европа.
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"Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организираме нов протест през септември", каза Велев.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че досега никой не се е произнесъл дали въведената добавка е правомерна.
Според бизнеса новите по-високи цени на тока, които регулаторът определи, ще доведат до поскъпване на продуктите,
загуби на работни места и спад на доходите.
Работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада на временната парламентарна
комисия за състоянието на енергетиката. Велев каза, че в него се вижда какви безобразия са правени и продължават да се
правят.
"Протестираме, защото сме на изчезване", каза председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ) Кирил Домусчиев.
"Ние не се притесняваме да плащаме сметките си, но трябва да сме убедени, че те са правилно написани, а те не са. Факт
е, че добавката "задължение към обществото" за нас е най-висока в Европейския съюз", посочи председателят на КРИБ.
Работа на синдикатите е да протестират, а нашата е да правим бизнес и да мислим как да отваряме работни места, но
дотам опряхме, че започваме да протестираме, защото сме пред изчезване. Това каза Кирил Домусчиев, председател на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод цените на тока от 1 август.
"Не е работа на бизнеса да протестира. В Европа такова нещо не е имало от френската буржоазна революция. Ние
изказваме своето мнение в различните комисии в парламента, но когато в един момент българската икономика е пред
ликвидация и толкова предприятия изчезват от картата и други продължават да намалят мощностите си, трябва да
реагираме", добави той.
"Бюджетът на държавата се пълни от икономиката. Ако няма икономика в една държава, няма да има нищо. Всяка държава
има политика и опазването на икономиката е въпрос на национална сигурност", коментира той. По думите му българското
общество го е грижа за това какво се случва.
"След решението на КЕВР дори малкият бизнес трябва да калкулира това увеличение в цената на услугите си и продукта,
който продава, а тези, които са експортно ориентирани, трябва или да затворят, или да се махнат от България, или да
съкратят персонал", заяви още той.
"Ще продължим да протестираме, когато е моментът за това. Август не е месец за протести, а за размисъл и подготовка",
заключи Домусчиев.
Радио Добруджа
√ Бизнес и синдикати поискаха оставката на шефа на КЕВР
Бизнесът и синдикатите поискаха оставката на шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Те ще внесат официално своето искане в Народното събрание в началото на септември, когато започва есенната сесия на
парламента. Това съобщиха представителите на работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) на специална
пресконференция вчера, в която участие взеха и двата синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа". Освен това бизнесът поставя
четири искания към Народното събрание и кабинета. Ако те не бъдат изпълнени, през септември ще има нов, много помащабен протест, обявиха бизнес и синдикати. Той обаче няма да е насочен срещу кабинета, а в негова подкрепа – за
реформи срещу кражбите в енергетиката, допълниха те.Оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов се иска заради решението
на регулатора да повиши цените на тока, което влезе в сила от 1 август. С него цената на електроенергията за бита намаля
средно с 0,11% средно, но добавката "задължения за обществото" за бизнеса скочи със 100% - от 18,93 лв. на 37,90 лв. на
мегаватчас. Това според шефа на КРИБ Кирил Домусчиев ще оскъпи тока на фирмите с между 13,5% и 17,5%. Най-голямото
увеличение ще е за малките и средните предприятия. Тези проценти ще паднат за фирмите с над 10 гигаватчаса годишно
потребление на ток. Това ще стане, след като ЕК одобри наредбата, с която техните плащания за тока от ВЕИ ще бъдат
намалени със задна дата от 1 август с 50-85%.Бизнесът е категоричен, че това решение на КЕВРще доведе до увеличение
на цените на дребнодо загуба на конкурентоспособност, намаляване на износа, ограничаване на производства, а оттам и
до загуба на работни места.Оставката на председателя на КЕВР беше поискана от многохилядно множество още на
съвместния протест на бизнеса и синдикатите на 29 юли, припомни председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал (АИКБ) Васил Велев. По думите му е проведено проучване сред членовете на бизнес организациите. Резултатите
от него показват, че 87% от фирмите са казали "да" на оставката на Иван Иванов. Предстои искането само да бъде
официализирано.Още в петък при представянето на новото ценово решение шефът на КЕВР коментира, че всеки може да
му иска оставката, но според него той изпълнява нормално задълженията си."Недопустимо е КЕВР да противопоставя бита
на промишлеността, на малките и средните предприятия", коментира Васил Велев. Според него е груба манипулация, че
досега битовите клиенти са плащали по 53 лв. на мегаватчас добавка "задължения към обществото". Ако това е така, защо
сега при намалението й за бита от 1 август до 38 лв. токът за тези клиенти поевтинява само с 0,11%, попита той. И изчисли,
че ако битов клиент консумира 1 мегаватчас енергия, от това сметката му ще се намали само с 16 стотинки. По думите му
в КЕВР или не могат да смятат, или лъжат, за да се карат битовите клиенти и бизнесът."КЕВР създава димна завеса, за да
се караме помежду сии през това време крадците да продължават да крадат", заключи Велев. И добави, че кражбите в
енергетиката на година са 1,3-1,5 млрд. лв.
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Агенция Сливен
√ БИЗНЕСЪТ И СИНДИКАТИТЕ ГОТВЯТ НОВИ ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ЦЕНАТА НА ТОКА
Новите цени на тока, които влязоха в сила от 1 август, ще ударят основно малките и средните предприятия у нас. За това
алармираха вчера синдикатите и 4-те национално представени работодателски организации - АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП. Те
поставиха четири искания пред правителството и заплашиха с нов протест през септември, ако не бъдат чути. В петък
комисията за енергийно и водно регулиране одобри нови тарифи за гражданите и за фирмите. За битовите потребители
те поевтиняват средно с 0.11%. За бизнеса обаче цените скачат драстично заради двойното увеличение на т.нар. добавка
"задължение към обществото" от 18.93 лв. на 37.90 лв. на мегаватчас.
"Песимистичните ни очаквания са за скок в цените, загуба на конкурентоспособност, срив в износа, неизпълнение на
сключени договори, ограничаване на мощности, а оттам - и съкращения на работници", коментира зам.-шефът на БСК
Камен Колев. Той смята, че са съществували резерви за задържане на цената на тока за фирмите до януари 2016 г., когато
пазарът на енергия ще се либерализира, но те не са били използвани. "Новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба
на работни места и увеличение на цените на дребно в магазините", прогнозира и председателят на АИКБ Васил Велев.
За да се избегне ударът върху индустрията, бизнесът призова решението на КЕВР да се преразгледа. Според
работодателите таксата "задължение към обществото" трябва да се намали, защото в момента тя е най-високата в ЕС заедно с тази в Дания. Никой досега не се е произнесъл и дали тази такса е правомерна, допълни президентът на КНСБ
Пламен Димитров.
Парламентът веднага да наложи мораториум върху присъединяването на нови производители на електроенергия, които
продават по преференциални цени, подобно на мораториума за шистовия газ, е другото искане на работодателите. Те
настояха още да бъде преразгледан законът за енергетиката, който според тях позволява неконтролируемо производство
на скъпа енергия от биомаса и оборски тор. За пореден път бизнесът поиска и да се изготви пътна карта за реформи в
енергийния сектор в краткосрочен и средносрочен план.
"Ако не бъдем чути, през септември ще има нов протест, за който всички ще научите и всички ще видите", закани се Велев.
"Този път протестът ще е по-силен и мощен, защото сме пред изчезване. Искаме пазарни принципи и правила и край на
злоупотребите в енергетиката", коментира и председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Миналата сряда в протеста на
работодателските организации и синдикатите се включиха над 2 хиляди фирми с 210 хиляди служители. Активно на
улицата, за да изразят недоволството срещу драстичния скок на цената на тока за бизнеса, бяха 25 хиляди души, 7 хиляди
от които в София.
Според Кирил Домусчиев наесен ще бъдат внесени жалби срещу лица, които в последните години са подписвали
неизгодни договори в енергетиката. Работодателите ще поискат още главният прокурор да се самосезира по временния
доклад на анкетната парламентарна комисия, оповестен миналата седмица, който е установил редица злоупотреби
например при фотоволтаичните централи.
В най-скоро време ще бъде поискана и оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов, с когото вчера работодателите влязоха в
задочен спор. По-рано през деня в интервю за БНР Иванов обвини работодателите, че защитават по "един брутален и
безпардонен начин" собствените си корпоративни интереси, докато той защитавал обществото. Той повтори тезата си, че
с решението на КЕВР от петък добавката "задължение към обществото" става с еднакъв размер за гражданите и за бизнеса,
а в продължение на 2 години бизнесът е бил толериран в нарушение на правилата.
Работодателите пък определиха като мит изказванията му, че досега гражданите са плащали подобна добавка в размер
на 53 лв., тъй като в сметките ни за ток не е фигурирала подобна графа. "Г-н Иванов твърди, че добавката за хората
намалява с 15 лв. - от 53 на 38 лв., но на практика намалението е с 0.11%, което на един мегаватчас (1000 киловатчаса)
прави едва по 15 ст. Или ни лъжат, или ни манипулират по най-нагъл начин", ядоса се Васил Велев.
КОНТРОЛ
"Ще бъде създадено специализирано звено с прокурори, специалисти и служители в ДАНС за контрол в енергетиката",
съобщи вчера премиерът Бойко Борисов при посещението си в предприятие "Фрукто" в Сливен. Той заяви, че скоро ще се
срещне с представители на БЕХ. "Пак място, където може да ни се изплъзват и да лъжат. Това е между ВЕИ и ЕРП-тата. Там
няма никакъв контрол. Ще им направя едно звено с прокурори със специалисти и ДАНС, които да следят движението на
фактурите, защото там надписват", коментира той. Премиерът обясни, че са били предприети всички мерки, за да остане
цената на тока на битовите потребители същата. "Не само с 10% съкращения, но и доста задачи сме дали на службите за
сигурност, които да проследят някои от поръчките", каза Борисов. "Колко пъти им сваляме цените на тока, аз не съм видял
нито да поевтинее нещо, нито нищо. Нищо няма да се вдигне, защото пазарът регулира цените", каза още премиерът,
коментирайки прогнозите на работодателите и синдикатите за скок при цените за населението. "Ще устискаме две-три
години, докато не си нормализираме енергетиката. 25 години грабене не мога да го приема", заключи той.
G NEWS
√ Работодателите искат мораториум за нови ВЕИ с преференции
Четири искания поставя пред парламента и правителството бизнесът, за да не излезе на протест през септември. Първото
от тях е налагането на мораториум върху присъединяването на нови централи, които получават преференциални цени.
Ако все пак такива заработят, те да реализират тока си на свободния пазар, обясни шефът на АИКБ Васил Велев.Второто
искане е "ремонт на закона за оборския тор"от НС, но без участието на депутати с конфликт на интереси, посочи Велев. Той
визира Закона за енергията от възобновяемите източници, който, след последните промени, позволява още година да се
присъединяват по преференциални цени централи, произвеждащи ток от оборски тор, но при строго определени условия.
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Велев посочи, че планираните за присъединяване 60 мегавата такива централи на територията само на едно ЕРП се
равняват на 400 мегавата фотоволтаици, заради 5 пъти повече часове работа, които са им разрешени.Третото искане е
промяна на енергийния закон, която да позволи на КЕВР да преразгледа решението си в по-къс срок от сегашния
тримесечен. Преразглеждането трябва да доведе до връщането на добавката на старото й ниво.Пътна карта за реформи в
енергетиката, които да свалят България от второто й място в ЕС по размера на добавката "задължения към обществото" е
четвъртото искане.Четири са и действията, които от своя страна ще предприемат бизнес и синдикати. Освен искането на
оставката на КЕВР, те ще подадат сигнал до главния прокурор по повод данните от междинния доклад на временната
анкетна комисия в НС за състоянието на енергетиката. Той беше оповестен миналия четвъртък, като в него се визират
основно нарушения при ВЕИ централите и на американските ТЕЦ-ове. Ще бъдат подадени сигнали и по информация на
самите работодатели.Бизнесът ще подаде до комисията и сигнали за конфликт на интереси срещу шефове в енергетикатаи
депутати, отново свързани с ВЕИ сектора.От партниращите бизнес организации в ЕС ще се иска съдействие за по-бързо
произнасяне на Еврокомисията по запитването дали дългосрочните договори на американските ТЕЦ-ове представляват
непозволена държавна помощ. От 17 тераватчаса енергия за регулирания пазар 15 тераватчаса идват от американските
централи, посочи лидерът на КНСБ Пламен Димитров. За тях и за ВЕИ-та плащаме на година по 2,2 млрд. лв., допълни той.
По думите му това е основният проблем в енергетиката и на него трябва да бъде намерено решение.
pogled.info
√ Стягат нови протести срещу по-скъпия ток
Бизнесът и синдикатите готвят нов протест срещу по-скъпия ток през септември.
Четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и двата синдиката КНСБ и КТ
"Подкрепа" се обединиха около общи искания след решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за
увеличаване на тока за промишлеността от 1 август 2015 г. Сред тях са оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов,
преразглеждане на решението на регулатора за новия ценови период, налагане на мораториум за присъединяване на
всякакви производители на електроенергия, които продават електроенергия по преференциални цени, преразглеждане
на последния закон в енергетиката, който според тях създава условия за следващото неконтролирано производство на
енергия от оборски тор, създаване на пътна карта за реформи с краткосрочни и средносрочни мерки, които да позволят
България да влезе в средата на класацията на ЕС по отношение добавка "задължение към обществото".
Исканията и мерките, които ще предприемат, за да ги осъществят, бизнесът и синдикатите представиха на обща
пресконференция, съобщава "Фокус". Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев предупреди, че в следващите месеци новите цени на тока ще доведат до спад в доходите, загуба на работни места
и покачване на цените на продуктите. Той обяви, че ако исканията им не бъдат чути, през септември ще бъде организиран
нов многохиляден протест на заетите в промишлеността.
Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев също бе
категоричен, че нови протести ще има, докато не спрат злоупотребите и не бъдат постигнати пазарни принципи и правила
в българската енергетика. По думите му работата на работодателите е да създават работни места, не да протестират, но
при така създалата се ситуация, те нямат избор, защото в противен случай ще изчезнат от картата на българската
икономика.
Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров заяви, че проблемът не
е дали добавката "задължение за обществото" е била или не е била висока за населението, за домакинствата или за
бизнеса, а защо въобще има добавка. Той обърна внимание на това, че никой не се е произнесъл дали тя е правомерна,
но независимо от това три години подред българите плащат огромни пари. По думите на Димитров, в този регулаторен
период, който бе приет за следващата година, стоят 1 милиард и 50 милиона лева, които ще платим до юни 2016 г. към
двете американски централи, при положение, че и НЕК и КЕВР казват, че енергийният ни пазар не се нуждае от това
производство.
Васил Велев обяви още, че работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада
на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката, защото в него се вижда какви безобразия са
правени и продължават да се правят в енергийния сектор у нас. Жалби ще бъдат пуснати до Комисията за защита на
конкуренцията и до дирекция "Конкурентоспособнст" в Европейската комисия.
Кирил Домусчиев се закани през септември да внесе жалби до Сотир Цацаров и за хората, които през годините са се
подписвали под неизгодни за българската енергетика договори. Той бе категоричен, че след месец за размисъл и
подготовка протестът на промишлеността през септември ще бъде много-мощен и силен от досегашните.
Източник: Гласове
vNews
√ Бизнесът и сидикатите искат оставката на шефа на КЕВР
Бизнесът и синдикатите поискаха оставката на шефа на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Те ще внесат официално своето искане в Народното събрание в началото на септември, когато започва есенната сесия на
парламента. Това съобщиха представителите на работодателските организации (АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ) на специална
пресконференция вчера, в която участие взеха и двата синдиката – КНСБ и КТ "Подкрепа". Освен това бизнесът поставя
четири искания към Народното събрание и кабинета (виж карето). Ако те не бъдат изпълнени, през септември ще има нов,
много по-мащабен протест, обявиха бизнес и синдикати. Той обаче няма да е насочен срещу кабинета, а в негова подкрепа
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– за реформи срещу кражбите в енергетиката, допълниха те.Оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов се иска заради
решението на регулатора да повиши цените на тока, което влезе в сила от 1 август. С него цената на електроенергията за
бита намаля средно с 0,11% средно (виж таблицата), но добавката "задължения за обществото" за бизнеса скочи със 100%
– от 18,93 лв. на 37,90 лв. на мегаватчас. Това според шефа на КРИБ Кирил Домусчиев ще оскъпи тока на фирмите с между
13,5% и 17,5%. Най-голямото увеличение ще е за малките и средните предприятия. Тези проценти ще паднат за фирмите с
над 10 гигаватчаса годишно потребление на ток. Това ще стане, след като ЕК одобри наредбата, с която техните плащания
за тока от ВЕИ ще бъдат намалени със задна дата от 1 август с 50-85%.Бизнесът е категоричен, че това решение на КЕВРще
доведе до увеличение на цените на дребнодо загуба на конкурентоспособност, намаляване на износа, ограничаване на
производства, а оттам и до загуба на работни места.Оставката на председателя на КЕВР беше поискана от многохилядно
множество още на съвместния протест на бизнеса и синдикатите на 29 юли, припомни председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. По думите му е проведено проучване сред членовете на бизнес
организациите. Резултатите от него показват, че 87% от фирмите са казали "да" на оставката на Иван Иванов. Предстои
искането само да бъде официализирано.Още в петък при представянето на новото ценово решение шефът на КЕВР
коментира, че всеки може да му иска оставката, но според него той изпълнява нормално задълженията си."Недопустимо
е КЕВР да противопоставя бита на промишлеността, на малките и средните предприятия", коментира Васил Велев. Според
него е груба манипулация, че досега битовите клиенти са плащали по 53 лв. на мегаватчас добавка "задължения към
обществото". Ако това е така, защо сега при намалението й за бита от 1 август до 38 лв. токът за тези клиенти поевтинява
само с 0,11%, попита той. И изчисли, че ако битов клиент консумира 1 мегаватчас енергия, от това сметката му ще се намали
само с 16 стотинки. По думите му в КЕВР или не могат да смятат, или лъжат, за да се карат битовите клиенти и бизнесът.
"КЕВР създава димна завеса, за да се караме помежду сии през това време крадците да продължават да крадат", заключи
Велев. И добави, че кражбите в енергетиката на година са 1,3-1,5 млрд. лв.Сериозно недоволство от председателя на КЕВР
Иван Иванов изказа и шефът на КРИБ Кирил Домусчиев. Той определи действията му като див популизъм и сравни дивия
популизъм с алкохолизма, резултатът от който е смърт. По думите на Домусичев Иванов цял живот е бил на държавна
заплата, а тези заплати се плащат от данъците, които идват основно от бизнеса. Затова не приемаме бизнесът ни и работата
на нашите работници да зависи от човек като Иван Иванов, обясни шефът на КРИБ.От БСК са недоволни от ценовия модел
на КЕВР. Според зам.-председателя на камарата Камен Колев трябва да се въведе нов модел, който да не
разходоориентиран, защото монополите в енергетиката нямат стимул да си намаляват харчовете. Освен това Колев смята,
че КЕВР е можела да постигне много по-голяма икономия, ако е бил направен обстоен анализ на всички ВЕИ проекти.
Според него нищо не е чуто и за намаляване на разходите в държавната енергетика. Шефът на КНСБ Пламен Димитров
коментира, че моделът на регулатора не почива на реални допускания. Той определи като "розови" прогнозите на Иван
Иванов за постъпленията във фонда "Сигурност на електроенергийната система". Там се очаква да влязат 210 млн. лв. от
5% вноска на всички производители.Конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" Александър Загоров коментира, че
решението на КЕВР за цените граничи с източването на кръвта на българската индустрия. Въпреки недоволството си от
ценовото решение бизнесът няма да го обжалва пред Върховния административен съд в законния 14-дневен срок.
Причината е, че според Закона за енергетиката само енергийните предприятия са заинтересована страна, затова ВАС
отхвърля жалбите на бизнеса, посочи Константин Стаменов от Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори. Нови цени на тока за битовите клиенти дневна стара дневна нова промяна нощна стара нощна нова
промянаЧЕЗ 20,28 20,15 -0,64% 11,46 11,39 -0,62%ЕВН 20,30 20,21 -0,45% 11,41 11,36 -0,43%ЕНЕРГО ПРО 21,55 21,77 +1,09%
11,76 11,89 +1,09% В стотинки за киловатчас, с включен ДДС Източник: КЕВР
Български Фермер
√ Бизнесът иска забрана за нови скъпи централи
Работодателите поискаха временен мораториум за присъединяването на нови електроцентрали, които продават ток на
преференциални цени. Представители на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и синдикатите излязоха с обща позиция за новите цени
на тока, които са в сила от 1 август.
В петък КЕВР реши токът за бита да поевтинее с 0,11%, а добавката "задължения към обществото" да стане еднаква за
всички потребители.
"Ще искаме в първите си работни дни (на парламента - б.р.) да бъде приет мораториум за присъединяването на всички
производители на електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ",
каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Друго от исканията е да се преразгледа законът в енергетиката и да се създаде пътна карта за реформи, които да позволят
България да влезе в средата на класацията по "задължения към обществото" в Европа. "Сега, заедно с Дания, ще плащаме
най-скъпата добавка "задължения към обществото", каза Велев.
От този месец тя вече е с еднаква цена и за бизнеса, и за битовите потребители - 38 лв., което е поевтиняване за
домакинствата (те плащаха 53 лв.) и поскъпване за индустрията, която плащаше 18,93 лв. за мегаватчас.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че досега никой не се е произнесъл дали въведената добавка е правомерна.
Ще продължим да протестираме, докато не постигнем пазарни принципи и правила в българската енергетика, каза Кирил
Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Той предупреди, че
протестът, който работодателите ще организират през септември, ще бъде много по-мощен.
"Ние не се притесняваме да плащаме сметките си, но трябва да сме убедени, че те са правилно написани, а те не са. Факт
е, че добавката "задължение към обществото" за нас е най-висока в Европейския съюз", заяви още председателят на КРИБ.
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Според бизнеса новите по-високи цени на тока, които регулаторът определи, ще доведат до поскъпване на продуктите,
загуби на работни места и спад на доходите.
Работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада на временната парламентарна
комисия за състоянието на енергетиката. Велев каза, че в него се вижда какви безобразия са правени и продължават да се
правят.
"Хилядно множество поиска оставката на Иван Иванов още на 29 юли под прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази
процедура по съответния ред", каза още Васил Велев. Той заяви, че е правено и допитване сред членовете на
работодателските организации, 87% били за оставката на Иванов.
Те защитават корпоративни интереси по един брутален начин, контрира пък по БНР председателят на КЕВР Иван Иванов.
"В комисията разполагаме с всички разходи на индустриалните производства, при тях средно 5% отиват за
електроенергия", коментира той. Иванов заяви, че увеличението на цената на добавката за производителите на хляб
например ще бъде в порядъка на 0,76%.
Домусчиев: Протестираме,
защото сме на изчезване
Работа на синдикатите е да протестират, а нашата е да правим бизнес и да мислим как да отваряме работни места, но
дотам опряхме, че започваме да протестираме, защото сме пред изчезване. Това каза Кирил Домусчиев, председател на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод цените на тока от 1 август.
"Не е работа на бизнеса да протестира. В Европа такова нещо не е имало от френската буржоазна революция. Ние
изказваме своето мнение в различните комисии в парламента, но когато в един момент българската икономика е пред
ликвидация и толкова предприятия изчезват от картата и други продължават да намалят мощностите си, трябва да
реагираме", добави той.
"Бюджетът на държавата се пълни от икономиката. Ако няма икономика в една държава, няма да има нищо. Всяка една
държава има политика и опазването на икономиката е въпрос на национална сигурност", коментира той. По думите му
българското общество го е грижа за това какво се случва. "След решението на КЕВР дори малкият бизнес трябва да
калкулира това увеличение в цената на услугите си и продукта, който продава, а тези, които са експортно ориентирани,
трябва или да затворят, или да се махнат от България, или да съкратят персонал", заяви още той. "Ще продължим да
протестираме, когато е моментът за това. Август не е месец за протести, а за размисъл и подготовка."
vevesti.bg
√ Бизнесът поиска мораториум за нови скъпи електроцентрали (обзор)
Заедно с Дания ще плащаме най-скъпата добавка "задължения към обществото", каза Васил Велев от АИКБ
Работодателите поискаха временен мораториум за присъединяването на нови електроцентрали, които продават ток на
преференциални цени. Представители на КРИБ, АИКБ, БСК, БТПП и синдикатите излязоха с обща позиция за новите цени
на тока, които са в сила от 1 август, пише "24 часа".
В петък КЕВР реши токът за бита да поевтинее с 0,11%, а добавката "задължения към обществото" да стане еднаква за
всички потребители.
"Ще искаме в първите си работни дни (на парламента – б.р.) да бъде приет мораториум за присъединяването на всички
производители на електроенергия, които продават по преференциални цени, какъвто мораториум има за шистовия газ",
каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Друго от исканията е да се преразгледа законът в енергетиката и да се създаде пътна карта за реформи, които да позволят
България да влезе в средата на класацията по "задължения към обществото" в Европа. "Сега заедно с Дания ще плащаме
най-скъпата добавка "задължения към обществото", каза Велев.
От този месец тя вече е с еднаква цена и за бизнеса, и за битовите потребители – 38 лв., което е поевтиняване за
домакинствата (те плащаха 53 лв.) и поскъпване за индустрията, която плащаше 18,93 лв. за мегаватчас.
Лидерът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че досега никой не се е произнесъл дали въведената добавка е правомерна.
Ще продължим да протестираме, докато не постигнем пазарни принципи и правила в българската енергетика, каза Кирил
Домусчиев, председател на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Той предупреди, че
протестът, който работодателите ще организират през септември, ще бъде много по-мощен.
"Ние не се притесняваме да плащаме сметките си, но трябва да сме убедени, че те са правилно написани, а те не са. Факт
е, че добавката "задължение към обществото" за нас е най-висока в Европейския съюз", заяви още председателят на КРИБ.
Според бизнеса новите по-високи цени на тока, които регулаторът определи, ще доведат до поскъпване на продуктите,
загуби на работни места и спад на доходите.
Работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада на временната парламентарна
комисия за състоянието на енергетиката. Велев каза, че в него се вижда какви безобразия са правени и продължават да се
правят.
"Хилядно множество поиска оставката на Иван Иванов още на 29 юли под прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази
процедура по съответния ред", каза още Васил Велев. Той заяви, че е правено и допитване сред членовете на
работодателските организации, 87% били за оставката на Иванов.
Те защитават корпоративни интереси по един брутален начин, контрира пък по БНР председателят на КЕВР Иван Иванов.
"В комисията разполагаме с всички разходи на индустриалните производства, при тях средно 5% отиват за
електроенергия", коментира той. Иванов заяви, че увеличението на цената на добавката за производителите на хляб
например ще бъде в порядъка на 0,76%.
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Домусчиев: Протестираме, защото сме на изчезване
Работа на синдикатите е да протестират, а нашата е да правим бизнес и да мислим как да отваряме работни места, но
дотам опряхме, че започваме да протестираме, защото сме пред изчезване. Това каза Кирил Домусчиев, председател на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод цените на тока от 1 август.
"Не е работа на бизнеса да протестира. В Европа такова нещо не е имало от френската буржоазна революция. Ние
изказваме своето мнение в различните комисии в парламента, но когато в един момент българската икономика е пред
ликвидация и толкова предприятия изчезват от картата и други продължават да намалят мощностите си, трябва да
реагираме", добави той.
"Бюджетът на държавата се пълни от икономиката. Ако няма икономика в една държава, няма да има нищо. Всяка една
държава има политика и опазването на икономиката е въпрос на национална сигурност", коментира той. По думите му
българското общество го е грижа за това какво се случва. "След решението на КЕВР дори малкият бизнес трябва да
калкулира това увеличение в цената на услугите си и продукта, който продава, а тези, които са експортно ориентирани,
трябва или да затворят, или да се махнат от България, или да съкратят персонал", заяви още той. "Ще продължим да
протестираме, когато е моментът за това. Август не е месец за протести, а за размисъл и подготовка."
glasove.com
√ Готвят нов протест срещу по-скъпия ток
Бизнесът и синдикатите готвят нов протест срещу по-скъпия ток през септември.
Четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и двата синдиката КНСБ и КТ
"Подкрепа" се обединиха около общи искания след решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за
увеличаване на тока за промишлеността от 1 август 2015 г. Сред тях са оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов,
преразглеждане на решението на регулатора за новия ценови период, налагане на мораториум за присъединяване на
всякакви производители на електроенергия, които продават електроенергия по преференциални цени, преразглеждане
на последния закон в енергетиката, който според тях създава условия за следващото неконтролирано производство на
енергия от оборски тор, създаване на пътна карта за реформи с краткосрочни и средносрочни мерки, които да позволят
България да влезе в средата на класацията на ЕС по отношение добавка "задължение към обществото".
Исканията и мерките, които ще предприемат, за да ги осъществят, бизнесът и синдикатите представиха на обща
пресконференция, съобщава "Фокус". Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев предупреди, че в следващите месеци новите цени на тока ще доведат до спад в доходите, загуба на работни места
и покачване на цените на продуктите. Той обяви, че ако исканията им не бъдат чути, през септември ще бъде организиран
нов многохиляден протест на заетите в промишлеността.
Председателят на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев също бе
категоричен, че нови протести ще има, докато не спрат злоупотребите и не бъдат постигнати пазарни принципи и правила
в българската енергетика. По думите му работата на работодателите е да създават работни места, не да протестират, но
при така създалата се ситуация, те нямат избор, защото в противен случай ще изчезнат от картата на българската
икономика.
Президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров заяви, че проблемът не
е дали добавката "задължение за обществото" е била или не е била висока за населението, за домакинствата или за
бизнеса, а защо въобще има добавка. Той обърна внимание на това, че никой не се е произнесъл дали тя е правомерна,
но независимо от това три години подред българите плащат огромни пари. По думите на Димитров, в този регулаторен
период, който бе приет за следващата година, стоят 1 милиард и 50 милиона лева, които ще платим до юни 2016 г. към
двете американски централи, при положение, че и НЕК и КЕВР казват, че енергийният ни пазар не се нуждае от това
производство.
Васил Велев обяви още, че работодателите ще се обърнат към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада
на временната парламентарна комисия за състоянието на енергетиката, защото в него се вижда какви безобразия са
правени и продължават да се правят в енергийния сектор у нас. Жалби ще бъдат пуснати до Комисията за защита на
конкуренцията и до дирекция "Конкурентоспособнст" в Европейската комисия.
Кирил Домусчиев се закани през септември да внесе жалби до Сотир Цацаров и за хората, които през годините са се
подписвали под неизгодни за българската енергетика договори. Той бе категоричен, че след месец за размисъл и
подготовка протестът на промишлеността през септември ще бъде много-мощен и силен от досегашните.
fakti.bg
√ Заглавие: Токът за бизнеса все пак скача
За битовите потребители намалява символично средно с 0,11 процента
Цената на тока за битовите потребители намалява средно с 0,11%, а добавката "задължение към обществото" за бизнеса
се повишава от 18 на 38 лв. за гигават. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван
Иванов, по време на брифинг след закрито заседание за "Утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика".
Решението влиза от сила от 1 август 2015 година и ще бъде в сила до 30 януари 2016 година, уточни Иванов.
Изменението на битовите абонати на ЧЕЗ е с 0,63% по-малко, на ЕВН – с 0,44% по-малко, на Енерго ПРО с 1,05 % по-голямо.
Предишното предложение на ДКЕВР бе 2% увеличение на тока за регулирания пазар и между 13 и 20% за бизнеса.
С решението си за бизнеса КЕВР изравнява добавката им с регулирания пазар.
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Факти.бг припомна, че национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обявиха
рязко срещу повишението на тока за бизнеса и заедно със синдикатите организираха протести.
Днес председателят на КРИБ Кирил Домусчиев заяви, че ако има повишение, през септември ще има нови протести.
"Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението
на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото". Не искаме да спираме производства, да губим своята
конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на
протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България
без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за "задължения към обществото", защото те ще доведат до загуби за българското
общество!"
Това бешее изразената в обща декларация позиция на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
√ Бизнесът и синдикатите заплашиха с протести
Те са възможни през септември
На обща пресконференция четирите работодателски организации и синдикатите поискаха мораториум върху
присъединяването на нови мощности, които продават ток на преференциални цени, както и реформи за намаляване на
таксата "Задължение към обществото", предаде bTV.
По този начин бизнесът и трудещите се реагираха на новите цените на тока, които КЕВР утвърди. Енергията за
предприятията поскъпна на фона на минимално общо понижение за битовите потребители.
Днес синдикати и работодатели заплашиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, през септември ще има нови
протести.
Оставка?
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Велев припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока.
Освен това е проведена анкета сред членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на
КЕВР.
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената на тока за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни
места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза Васил
Велев.
Иван Иванов отвръща на удара
Комисията за енергийно и водно регулиране защитава интересите на цялото българско общество. Работодателските
организации, които организират протести, защитават корпоративен интерес по един брутален и безпардонен начин. Това
заяви пред БНР шефът на енергийния регулатор Иван Иванов.
sofia-press.com
√ Заглавие: П. Димитров: Заради КЕВР за първи път синдикати и работодатели предприемат общи действия
Действията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) направиха така, че за първи път синдикати и
работодатели да предприемат съвместни действия. Това заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ. На обща
пресконференция четирите работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска
търговско-промишлена палата (БТПП), и синдикатите поискаха мораториум Прочети още
bnews.bg
√ Бизнесът плаши: Скокът на тока носи поскъпване на цените и загуба на работа
Новите цени на тока ще доведат до спад на доходите, загуба на работни места и ръст в цените на продуктите.
Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на пресконференция на
четирите работодателски организации и двата синдиката. Повод за нея са резултатите от националния протест на 29 юли
срещу увеличението на цените на тока от 1 август и стъпките, които бизнесът ще предприеме след решението на КЕВР за
цените в новия регулаторен период.
"Присъединяваме се към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената за българската индустрия.
Тази нова цена ще доведе до спад на доходи загуба на работни места, увеличение на цените на едро в магазини и всичко
това ще се почувства пред следващите няколко месеца", добави той. По думите му, за да не стане това работодателите и
синдикатите се обединяват около общи искания и предложения.
"Ще искаме в първите си работни дни да бъде приет мораториум за присъединяването на всички производители на
електроенергия, които продават по преференциални цени,
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какъвто мораториум има за шистовия газ", обяви Велев. Друго от исканията им е да се преразгледа последния Закон в
енергетиката и да се създаде пътна карта за краткосрочни и дългосрочни реформи, които да позволят България да влезе в
средата на класацията по "добавка към обществото" в Европа.
"Сега заедно с Дания ще плащаме най-скъпата "добавка към обществото. Ако не бъдат чути нашите искания, ще
организират нов протест през септември. Многохиядни множества поиска оставката на Иван Иванов още на 29-ти под
прозорците на КЕВР, ние ще продължим тази процедура по съответния ред", каза още Велев.
actualno.com
√ Бизнесът и синдикати искат по-ниска такса "задължение към обществото" и оставка на шефа на КЕВР
На обща пресконференция четирите работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България
(АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и
Българска търговско-промишлена палата (БТПП), и синдикатите поискаха мораториум върху присъединяването на нови
мощности, които продават ток на преференциални цени, както и реформи за намаляване на таксата "задължение към
обществото", предаде bTV. По този начин бизнесът и служителите се реагираха на новите цени на тока, които Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди. Те заплашиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, през септември
ще има нови протести. Енергията за предприятията поскъпна на фона на минимално общо понижение за битовите
потребители. Оставка на шефа на КЕВР В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана
оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. Това заяви редседателят на АИКБ Васил Велев, предаде БГНЕС. Велев
припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният протест
на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока. Освен това е проведена анкета сред членовете
на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на КЕВР. "АИКБ се присъединява към тревогата на
останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично увеличение на цената на тока за българската
индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни места и увеличение на цените на дребно в
магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза Васил Велев. Той посочи, че за да не стане това
синдикати и работодатели имат общи искания и предложения. Те настояват в първите си работни дни Народното събрание
да наложи мораториум за присъединяване на всякакви производители на ток, които продават ток по преференциални
цени, какъвто има за шистов газ. "Нито един производител, произвеждащ и продаващ по преференциални цени да не се
присъединява. Ако има такива да продават на свободния пазар", добави председателят на АИКБ. Другото искане е да се
преразгледа последният закон в енергетиката, който създава условия за следващото неконтролируемо производство на
енергия от оборски тор. Не на последно място те искат пътна карта за реформи-краткосрочни и средносрочни реформи,
които да доведат до там, че България да влезе в средата на класацията в ЕС по добавка задължение към обществото. Сега
ще плащаме най-скъпото задължение към обществото, заедно с Дания, добави Велев. Протести "Ако исканията ни не бъдат
чути бизнесът, индустрията, работодателите и синдикатите ще организират нов протест през септември", каза още Васил
Велев. 25 000 души реално взеха участие в протестните митинги на 29 юни в цялата страна. Това каза заместникпредседателят на Българската стопанска камара Камен Колев по време на пресконференция, организирана от четирите
работодателски организации и двата синдиката, предаде "Фокус". По думите му само в София те са били 7 хиляди. В
протеста участие са заявили 2385 компании, чиито служители наброяват 210 000. Ще продължим да протестираме, докато
не постигнем пазарни принципи и правила в българската енергетика. Това каза и Кирил Домусчиев, председател на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Домусчиев заяви, че протестът, който работодателите ще
организират през септември ще бъде много по-мощен и силен. "Бизнесът и икономиката са тези, които създават БВП на
страната ни. Те плащат заплатите и на Иван Иванов, и на депутатите, и на вас, журналистите. Не случайно сме на последно
място в Европа по икономика и сме най-бедни. Това е точно, заради схемите, които облагодетелстват много малък процент
от хора", каза той.
√ П. Димитров: Заради КЕВР за първи път синдикати и работодатели предприемат общи действия
Действията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) направиха така, че за първи път синдикати и
работодатели да предприемат съвместни действия. Това заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ. На обща
пресконференция четирите работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Българска стопанска камара (БСК), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българска
търговско-промишлена палата (БТПП), и синдикатите поискаха мораториум върху присъединяването на нови мощности,
които продават ток на преференциални цени, както и реформи за намаляване на таксата "задължение към обществото".
Поетапно спиране на кръстосаното субсидиране, както при цената на топлинната енергия, така и при цената на
електроенергия за битовите потребители, искат още работодателите, съобщават от Българската стопанска камара (БСК).
Те настояват също така оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. "Готови сме и през есента, с работодателите, с
ясните послания, които работещите хора осмислят, да продължим протестите, където и както се налага. За три години НЕК
генерира дефицит в размер на 1 млрд. лв., но това се дължи на неефективност или на разхищения", коментира още Пламен
Димитров. По думите му докладът на времената комисия, който беше представен миналата седмица в парламента, ясно
и категорично е дефинирал, че тези загуби се генерират от ВЕИ-тата и американските централи. Димитров заяви, че 2
милиарда и 200 хиляди лева плаща НЕК на година за регулираната скъпа енергия. Според конфедералният секретар на КТ
"Подкрепа" Александър Загоров, решението на КЕВР граничи с източване на кръвта на българската индустрия. "Оставка
няма да подавам", заяви в телефонно интервю за БНТ Иван Иванов. "Изпълнявам своите задължения в съответствие с двата
основополагащи принципа, а именно: спазването на законите и второ – защита на обществения интерес. От същите
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принципи ще се ръководя и в бъдещите си действия", каза председателят на КЕВР. Колко пъти им сваляме цените на тока,
аз не съм видял нито да поевтинее нещо, нито нищо. Нищо няма да се вдигне, защото пазарът регулира цените. По този
начин премиерът Бойко Борисов коментира днес протестите на работодателските организации и твърденията на техни
представители, че новите цени на тока ще доведат до поскъпване на стоките.
√ К. Стаменов: Най-мързеливото решение е вдигане на цената на "задължение към обществото"
Това, което притеснява бизнеса в механизма за повишаване на цената на тока е, че не бяха намерени и активирани всички
резерви в енергетиката и се пристъпи към най-мързеливото решение – повишаване на цената на "задължение към
обществото". Това каза пред БНР Константин Стаменов от Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори по повод несъгласието на бизнеса с новите цени на тока. "България става най-скъпата държава след Дания в
Европейския съюз по т.нар. фиксирана компонента в цената на електроенергията", каза Стаменов. По думите му изначално
нарушава нашата конкурентоспособност изначално, защото почти половината от крайната цена на електроенергията няма
да можем да я договаряме, тя е изначално определена и фиксирана добавка. "Другият проблем е, че ние нямаме
либерализиран пазар и нямаме достатъчно конкуренция измежду електропроизводителите на свободния пазар", каза той.
"Нашите преференциални производители, освен че не останахме с впечатлението, че всичко е законно при тях, нито един
от тях не е получил нотификация, че не получава прекомерна държавна помощ. Ние нямаме такива нотификации нито за
възобновяемите, нито за когенерациите, нито за двата ТЕЦ-а в Маришкия басейн. Това е трябвало да бъде направено още
когато са определени преференциалните цени", каза Стаменов. По думите му преходът към възобновяема енергия не е
направен интелигентно, без натрупването на дефицити: Тогава и правителството, регулаторът, обществото и бизнесът го
проспахме това и сега имаме едни огромни преференциални производители, които не могат да ни влязат в джоба, смята
Константин Стаменов. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев е съгласен със
Стаменов, че България заедно с Дания е с най-скъпата съставна част в цената, която не зависи от пазара, определя се от
КЕВР и изразява направените грешки. "Тя е половината от цената, която бизнеса плаща. Тя в абсолютен, а не в относителен
размер, е най-голяма в ЕС. В нея са включени грешките от скъпите договори, сключени от американските централи зад
гърба на обществото", каза Велев. По думите му в тази съставна част "задължение към обществото" са включени и ВЕИтата, голяма част от които незаконно присъединени. "Това го потвърди и доклад от преди няколко дни на временната
анкетна комисия към парламента. Голяма част от когенерациите продават също в нарушения", каза още председателят на
АИКБ.
Вестник 19 минути
√ Заглавие: Работодатели искат оставката на шефа на КЕВР
Четирите работодателски организации и двата синдиката поискаха оставката на председателя на КЕВР на нарочна
пресконференция днес, предаде Нова ТВ.
Нейната тема е свързана с резултатите от националния протест на 29 юли срещу увеличението на цените на
електроенергията от 1 август 2015 г. и следващите стъпки, които бизнесът ще предприеме.
Те поискаха мораториум върху присъединяването на нови мощности, които продават ток на преференциални цени, както
и реформи за намаляване на таксата "Задължение към обществото".
По този начин бизнесът и трудещите се реагираха на новите цените на тока, които КЕВР утвърди. Енергията за
предприятията поскъпна на фона на минимално общо понижение за битовите потребители.
Те заплашиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, през септември ще има нови протести.
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Велев припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока.
Освен това е проведена анкета сред членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на
КЕВР.
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената на тока за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни
места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза Васил
Велев.
Economymagazine.bg
√ Работодатели искат оставката на Иван Иванов
Причината е по-високата такса "задължение към обществото"
Работодателите и синдикатите ще обявят намеренията си за бъдещи действия срещу увеличението на цената на тока за
бизнеса от 1 август.
Окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране бе взето късно в петък, след като в сряда
работодателите и синдикатите излязоха на безпрецедентен съвместен протест срещу увеличението.
Така от петък цената на тока се увеличи за бизнеса, но поевтиня за бита. Това стана ясно след изявления на председателя
на КЕВР Иван Иванов и енергийния министър Теменужка Петкова.
30

Вместо очакваното увеличение с около 2%, цената на тока за битовите потребители намалява средно с 0,11%. Това се
дължи на инициираните от правителството промени, които бяха отчетени от енергийния регулатор.
Иванов подчерта, че токът за абонатите на ЧЕЗ ще поевтинее с 0.63%, на ЕVN – 0.44%, на ЕРП "Златни пясъци" – 5%, но за
абонатите на "Енерго про" ще има повишение с 1,9%.
Причината бизнесът да протестира срещу високите цени на тока е, че това ще намали конкурентоспособността на
българските фирми. При някои от тях може да се стигне до намаляване на броя на служителите. Протестиращите поискаха
и оставката на председателя на енергийния регулатор Иван Иванов.
Очаква се работодателите да поискат оставката на председателя на КЕВР. От 11.00 часа ще се проведе пресконференция,
организирана от четирите работодателски организации и двата синдиката. Нейната тема ще е свързана с резултатите от
националния протест на 29 юли срещу увеличението на цените на електроенергията от 1 август 2015 г. и следващите
стъпки, които бизнесът ще предприеме.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви за Агенция "Фокус", че
работодателите не приемат утвърдените от КЕВР цени на електроенергия за новия регулаторен период и намират
решението на регулатора за политическо-популистко. Те ще искат преразглеждането му, промяна в законите и мораториум
върху присъединяването на производители на електроенергия с преференциални цени.
3e-news.net
√ Оставка на председателя на КЕВР, пътна карта в енергетиката и мораториум върху преференциалните цени на тока
Нов по-мощен протест срещу цените на тока ще има през септември зарекоха се работодатели и синдикати
Големите работодателски организации (АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП) и синдикатите (КНСБ и КТ "Подкреп") изпълниха
обещанието си от събота 1 август и поискаха оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. Те се мотивираха с новата
стойност на такса "задължения към обществото". Работодатели и синдикати поискаха и пътна карта за реформи в
енергетиката – краткосрочни и средносрочни. По думите им те трябва да доведат до това България да влезе в средата на
класацията на ЕС по такса "задължения към обществото", а не да е сред страните с най-скъпа добавка.
Намалението на такса "задължение към обществото" според решението на КЕВР е символично и ще удари основно
малките предприятия. Това коментира зам.-председателят на БСК Камен Колев. Той бе категоричен, че не са използвани
всички резерви в енергетиката, предложени преди месец от бизнеса и синдикатите. Според БСК, това решение на КЕВР не
два яснота за нарушенията и далаверите във ВЕИ-сектора. Икономията в решението на регулатора може да е много повисока, ако се направи обстоен анализ на всички ВЕИ-проекти, смятат от бизнес организацията.
За работодателите договорът е свещена институция, той говори за бизнес средата, но когато договори са сключени в
противоречие със закони, особено за държавна помощ, те трябва ускорено да бъдат преразглеждани. Това е ролята на
държавата, заяви Камен Колев. Според него, нищо не е чуто и за разходите на държавната енергетика. Той даде пример с
обществените поръчки, особено за тези, коите се провеждат без търг и конкурс, където има висока доза на непрозрачност
и изтичане на публичен ресурс. Не може и ценообразуването да е базирано на модела разходи-плюс.
Новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни места, увеличение на цените на дребно в магазините и ще
се почувства в следващите няколко месеца, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му, за да се избегне това
Парламентът да наложи мораториум за присъединяване на всякакви производители на електроенергия, които продават
на преференциални цени – както има мораториум за шистовия газ. "Искаме и преразглеждане на последните промени в
Закона за енергетиката, които създадоха условия за неконтролирано производство на енергия от биомаса от оборски тор
– тази опасност е по-голяма от фотоволтаичните централи", каза още Велев.
Ако тези искания не бъдат чути, работодателите и синдикатите ще организират нов протест през септември, заяви Васил
Велев. Той съобщи, че в момента се обсъжда и въпросът за оставката на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов. Според
блиц-анкета сред членовете на организацията, 87% от членовете искат оставка на Иван Иванов Иванов. Искането по думите
му ще бъде направено по официален ред.
Работодателите ще поискат още главният прокурор да се самосезира по междинния доклад на временната парламентарна
комисия за разследване на нередностите в енергетиката, оглавявана от на Валери Симеонов, за това какви безобразия са
правени и продължават да се правят. Като пример Велев посочи, че "десетки фотоволтаични централи, които са
присъединени в последния работен ден преди края на юни 2012 г. и не са произвеждали 6 месеца след това". Според него,
работници от отрасъла са разказвали как са местили панели нощно време от една нива на друга, за да получат разрешения.
Според него, такива производители не трябва да имат преференции, а да са на свободния пазар. Бизнесът по думите на
Васил Велев ще подаде сигнали и до комисията за установяване на конфликт на интереси относно инвестициите на "редица
депутати и техните семейства" във фотоволтаични мощности. Част от имената на тези хора са публикувани в рубриката
"Кой кой е" на сайта bgrabotodateli.org, осведоми председателят на АИКБ. Недопустимо КЕВР да се опитва да
противопоставя малкия и големия бизнес, както и бизнес и домакинства, "докато крадците продължават да крадат",
коментира още Велев, като в допълнение постави под въпрос изчислениета на КЕВР, че до момента битовите потребители
са плащали 53 лв. задължения към обществото и нарече това груба манипулация.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев обеща от своя страна по-мощен нов национален протест на бизнеса през
септември. Бизнесът иска да има пазарни принципи и правила в енергетиката в България, заяви той и поиска да престанат
злоупотребите и кражбите, които излизат от джобовете на всички. В частност Домусчиев обвини председателя на КЕВР
Иван Иванов в популизъм. Нещо повече, Домусчиев заяви, че Иванов е "скаран с математиката", като го обвини, че "нищо
не е направил за държавата, а цял живот е бил на държавна заплата". Председателят на КРИБ също се присъедини към
становището на Васил Велев като заяви, че бизнесът ще поиска оставката му възможно най-скоро. Домусчиев каза и че
31

"много хора, които през годините са подписвали недобри договори, ще бъдат дадени на прокурор". Жалбите срещу тях
ще бъдат внесени през септември при Главния прокурор.
Пламен Димитров от КНСБ коментира, че съвместните действия на бизнес и синдикати са част от процеса на
възстановяване на формата 4+2, чрез който ще се търсят и други решения през есента. Според него, грешните решения
през последните няколко години са довели до постепенно затъване в енергетиката и до генериране на дефицит от 1 млрд.
лв. в НЕК за 3 години.
Александър Загоров от Подкрепа каза, че "неясният фонд" за сигурност на системата и вноската от 5% застрашава
българската енергетика и може да доведе до това да се изкупува само скъпата енергия.
В протеста на работодатели и синдикати на 29 юли са се включили 2385 компании с 210 хил. служители. В самите протестни
шествия са се включили 300 фирми или около 25 хил. участници, като само в София те са били 7000, отчетоха от БСК.
Econ.bg
√ Протестите на бизнеса и синдикатите продължават
Искат оставката на шефа на КЕВР
Протестите ще продължат. Работодателите не приемат утвърдените от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
цени на електроенергията за новия регулаторен период, който влезе в сила от 1 август. Това заяви председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев на пресконференция на четирите работодателски организации
и двата синдиката. По думите му тарифите на регулатора са политическо-популистки.
Велев заяви, че ще искат преразглеждане на решението на КЕВР, промяна в законите и мораториум върху
присъединяването на производители на електроенергия с преференциални цени.
Работодателите заявиха, че през септември ще бъде проведен много по-мощен протест
По думите на председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев,
председателят на КЕВР Иван Иванов прекалява с популизма, скаран е с математиката, но не е добър манипулатор.
"Ще искаме неговата оставка. И много хора, които през години са се подписвали и всички ги знаем ще бъдат дадени на
прокурор. Аз лично се ангажирам септември месец да внесем жалби при господин Цацаров", каза още Домусчиев.
От своя страна Иван Иванов заяви пред БНР, че бизнесът две години е бил неправомерно толериран по отношение на
добавката "задължение към обществото".
"Комисията за енергийно и водно регулиране защитава интересите на цялото българско общество. Работодателските
организации, които организират протести, защитават корпоративен интерес по един брутален и безпардонен начин", заяви
Иванов.
Според него работодателските организации, които организират протести, защитават корпоративен интерес по един
брутален и безпардонен начин.
"Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев защо не каза на хората, че КЕВР, срещу който
негодуват, в продължение на 6 месеца намали с 20% цената на природния газ, което е основна суровина за голяма част от
българската индустрия. Някой забеляза ли намаление на цената на продуктите от тези производства, където той се
използва. Не се почувства никаква промяна.
Защо г-н Велев не каза, че при последното повишение на цената на електроенергията от 1 октомври за бита беше повишена
с 10%, а за тях само с 1,5%. Защото тогава не излязоха да протестират в защита на българските граждани. Те защитават само
своя корпоративен интерес", посочи председателят на регулатора.
Иванов обясни, че от рестрикциите спрямо ВЕИ сектора ще бъдат спестени 55 млн. от разходите на НЕК.
burgasnews.com
√ Синдикати и бизнес скочиха на КЕВР
На обща пресконференция четирите работодателски организации и синдикатите поискаха мораториум върху
присъединяването на нови мощности, които продават ток на преференциални цени, както и реформи за намаляване на
таксата "Задължение към обществото".
По този начин бизнесът и трудещите се реагираха на новите цените на тока, които КЕВР утвърди. Енергията за
предприятията поскъпна на фона на минимално общо понижение за битовите потребители.
Днес синдикати и работодатели заплашиха, че ако исканията им не бъдат изпълнени, през септември ще има нови
протести. В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР
Иван Иванов. Това заяви днес председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Велев припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока. Освен това е проведена анкета сред
членовете на организациите и 87% са казали "Да" на оставката на председателя на КЕВР.
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати след решението на КЕВР за драстично
увеличение на цената на тока за българската индустрия. Тази нова цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни
места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца", каза Васил
Велев.
Комисията за енергийно и водно регулиране защитава интересите на цялото българско общество. Работодателските
организации, които организират протести, защитават корпоративен интерес по един брутален и безпардонен начин. Това
заяви пред БНР шефът на енергийния регулатор Иван Иванов.
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"В продължение на 2 години бизнесът беше толериран в нарушение на правилата, защото законът посочва, че тази
добавката "задължени към обществото" трябва да бъде справедливо разпределена върху всички участници на пазара",
посочи той.
Иванов нападна председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев: "Защо не каза на хората, че КЕВР,
срещу който негодуват, в продължение на 6 месеца намали с 20% цената на природния газ, което е основна суровина за
голяма част от българската индустрия. Някой забеляза ли намаление на цената на продуктите от тези производства, където
той се използва. Не се почувства никаква промяна".
btv.bg
Forumnews.bg
√ Бизнесът: Плащаме грешките в енергетиката
Вдигането на такса "задължение към обществото" е най-мързеливото решение, смятат индустриалците
Такса "задължение към обществото" за бизнеса е най-скъпата съставна част в цента на електроенергията, която не зависи
от пазара, определя се от Комисията за енергийно и водно регулиране и изразява направените грешки в енергетиката.
Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му добавката
формира половината от цената, която бизнеса плаща.
"Тя в абсолютен, а не в относителен размер, е най-голяма в ЕС. В нея са включени грешките от скъпите договори, сключени
от американските централи зад гърба на обществото. В тази съставна част "задължение към обществото" са включени и
ВЕИ-тата, голяма част от които незаконно присъединени. Това го потвърди и доклад от преди няколко дни на временната
анкетна комисия към парламента. Голяма част от когенерациите продават също в нарушения", коментира Велев.
Вдигането на таксата – най-мързеливото решение
"Това, което притеснява бизнеса в механизма за повишаване на цената на тока е, че не бяха намерени и активирани всички
резерви в енергетиката и се пристъпи към най-мързеливото решение – повишаване на цента на "задължение на
обществото", заяви на свой ред Константин Стаменов от Българската федерация на индустриалните енергийни
консуматори.
Така България става най-скъпата държава след Дания в Европейския съюз по т.нар. фиксирана компонента в цената на
електроенергията.
"Това нарушава нашата конкурентоспособност изначално, защото почти половината от крайната цена на електроенергията
няма да можем да я договаряме, тя е изначално определена и фиксирана добавка. Другият проблем е, че ние нямаме
либерализиран пазар и нямаме достатъчно конкуренция измежду електропроизводителите на свободния пазар", обясни
Стаменов.
Прекомерна държавна помощ
Според Стаменов производителите, които са с преференциални цени и "не всичко е законно при тях", не са получили
нотификация, че не получават "прекомерна държавна помощ".
"Ние нямаме такива нотификации нито за възобновяемите, нито за когенерациите, нито за двата ТЕЦ-а в Маришкия
басейн. Това е трябвало да бъде направено още когато са определени преференциалните цени", изтъкна Стаменов пред
БНР. Според него преходът към възобновяема енергия не е направен интелигентно, без натрупването на дефицити. "Тогава
и правителството, регулаторът, обществото и бизнесът го проспахме това и сега имаме едни огромни преференциални
производители, които не могат да ни влязат в джоба", заключи той.
√ Оставката на шефа на КЕВР искат бизнесът и синдикатите
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов прекалява с популизма и е скаран с математиката, смятат
работодателите
Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Бизнес и синдикати искат оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов.
Това заявиха на съвместна пресконференция във формат "4+2" от Българската стопанска камара, Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската
търговско-промишлена палата, КТ "Подкрепа" и КНСБ.
Те ще подготвят официално становище, с което оставката на Иванов ще бъде поискана по определения ред.
"Многохилядно множество поиска тази оставка на протеста от 29 юли под прозорците на КЕВР. Вътрешна анкета показа,
че 87% от нашите членове казват "да" на оставката на Иванов", посочи председателят на АИКБ Васил Велев.
По думите му решението на КЕВР за уеднаквяване на такса "задължение към обществото" за битовите и стопанските
потребители е абсолютна лъжа. "На вас (битовите потребители, бел.а.) ви казват, че сте плащали 53 лв. на мегаватчас, а
сега ще плащате 38 лв. Това е разлика от 15 лв. В същото време ви казват, че цената пада с 0,11%. Тоест ако досега сте
плащали 150 лв. за ток, сега ще давате с 16 стотинки по-малко. Това повдига въпроса знаят ли в КЕВР разликата между лев
и стотинка", коментира Велев.
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев също критикува работата на енергийния регулатор и в частност на Иван Иванов.
"Той прекалява с популизма, скаран е с математиката. Ще искаме неговата оставка. И много хора, които през годините са
се подписвали и всички ги знаем ще бъдат дадени на прокурор. Аз лично се ангажирам септември месец да внесем жалби
при господин Цацаров", каза още Домусчиев.
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Синдикатите подкрепиха бизнеса, като изразиха готовност да се включат в протестите срещу новите цени на тока "където
и както се налага". "Решението на КЕВР граничи с източване на кръвта на българската индустрия", зави Александър Загоров,
конфедерален секретар на КТ "Подкрепа".
Работодателите са категорични, че протестите срещу вдигането на такса "задължение към обществото", с което цената на
тока за бизнеса се увеличава с над 13%, ще продължат през септември. "Бизнес и индустрия, работодатели и синдикати,
организираме нов протест през септември, за който всички ще чуете и всички ще видите", коментира председателят на
АИКБ Васил Велев.
Радио София
√ Бизнесът готви нови протести срещу поскъпването на тока
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от БГНЕС.
Той припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока.
Според Велев, новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни места и увеличение на цените на дребно в
магазините. Той посочи, че за да не стане това синдикати и работодатели имат общи искания и предложения. Те настояват
в първите си работни дни Народното събрание да наложи мораториум за присъединяване на производители на ток, които
продават ток по преференциални цени, какъвто има за шистов газ. Другото искане е да се преразгледа последният закон
в енергетиката, който създава условия за следващото неконтролируемо производство на енергия от оборски тор. Бизнес
и синдикати искат пътна карта за реформи, които да доведат до там, че България да влезе в средата на класацията в ЕС по
добавка задължение към обществото.
Ако исканията не бъдат чути бизнесът, индустрията, работодателите и синдикатите ще организират нов протест през
септември. Ще се обърнем към главния прокурор да се самосезира по доклада за Временната анкетна комисия за
енергетиката и ще подадем сигнал до Комисията за конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании",
каза още Васил Велев.
Пред програма "Хоризонт" на БНР председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов заяви, че
комисията защитава интересите на цялото българско общество. Работодателските организации, които организират
протести, защитават корпоративен интерес по един брутален и безпардонен начин, каза Иванов. По думите му, в
продължение на 2 години бизнесът бил толериран в нарушение на правилата, защото законът посочва, че тази добавката
"задължени към обществото" трябва да бъде справедливо разпределена върху всички участници на пазара.
В момента с решението на КЕВР цената на тока за българските граждани, които са на регулиран пазар и за бизнеса, който
е на свободен пазар, се изравнява. Добавката "задължение към обществото" става с един и същи размер за гражданите и
за бизнеса, обясни още Иванов. Той попита защо бизнесът не протестира, когато при последното повишение на цената на
електроенергията от 1 октомври за бита беше повишена с 10%, а за тях само с 1,5%.
clubz.bg
√ Бизнес и синдикати искат оставката на шефа на КЕВР
Протести през септември, КРИБ дава на Цацаров неизгодните договори в енергетиката
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов, стана ясно на съвместна пресконференция на най-големите работодателски и синдикални организации в страната.
Повод за това беше увеличението на цената на електроенергията за бизнеса от 1 август за сметка на намаляване на цените
на тока за бита чрез изравняването на т.нар. такса "задължения към обществото", която е свързана с по-високите цени на
тока, произвеждан от възобновяеми енергийни източници.
Организациите настояват освен това и за въвеждане на мораториум за присъединяване на производители на ток, който се
изкупува по преференциални цени, към енергийната мрежа."
"Ако исканията ни не бъдат чути бизнесът, индустрията, работодателите и синдикатите ще организират нов протест през
септември. Ще се обърнем към главния прокурор да се самосезира по доклада за Временната анкетна комисия за
енергетиката и ще подадем сигнал до Комисията за конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании",
каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
"Недопустимо е да се противопоставя бита на бизнеса, малкия на големия бизнес, създавайки среда да се караме, а през
това време крадците да продължават да крадат", коментира емоционално председателят на Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев.
"Манипулират хората, за да се карат бизнес и индустрия. Но ние няма да се караме помежду си. Няма да се караме кой ще
плати надписаната сметка", категоричен е босът на "Лудогорец".
"За новия национален протест през септември ще имаме време да се организираме добре, няма да е отпускарски сезон и
се надявам, че протестът ще е още по-мощен и силен, до постигане на нашите цели", казва Домусчиев.
Той отправи критики към шефа на КЕВР Иван Иванов и обеща да бъде сезирана прокуратурата за неизходните сделки в
енергетиката:
"Някъде бях чул, че като се прекали с популизма, е същото, като с алкохола. Алкохолът в малки количества е полезен. Г-н
Иванов малко прекалява с популизма. Освен това малко е скаран с математиката. Не е и добър манипулатор. Няма добри
аргументи и факти. Цял живот е бил на държавна заплата, която сме я плащали ние, не виждам какво е направил за
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икономиката. Неслучайно ние ще искаме неговата оставка във възможно най-скоро време. И много хора, които през
годините са подписвали неизгодни договори, ще бъдат дадени на прокурор. Ангажирам се през септември да внесем при
г-н Цацаров такива жалби."
Vesti.bg
√ Работодатели искат оставката на шефа на КЕВР
Същевременно председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че работодателските организации защитават
"корпоративни интереси по брутален начин"
В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде поискана оставката на председателя на КЕВР Иван
Иванов.
Това обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Той припомни, че многохилядното множество е поискало оставката на Иванов още миналата сряда, когато бе съвместният
протест на синдикатите и работодателите против увеличението на цената на тока.
Освен това е проведена анкета сред членовете на организациите и 87% са казали "да" на оставката на председателя на
КЕВР.
"АИКБ се присъединява към тревогата на останалите работодатели и синдикати, че новата цена ще доведе до спад на
доходи, загуба на работни места и увеличение на цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите
няколко месеца", каза Велев.
Затова синдикати и работодатели имат общи искания и предложения.
Те настояват в първите си работни дни Народното събрание да наложи мораториум за присъединяване на всякакви
производители на ток, които продават ток по преференциални цени, какъвто има за шистов газ.
Другото искане е да се преразгледа последният закон в енергетиката, който създава условия за следващото
неконтролируемо производство на енергия от оборски тор. Не на последно място те искат пътна карта за реформикраткосрочни и средносрочни реформи, които да доведат до там, че България да влезе в средата на класацията в ЕС по
добавка задължение към обществото.
"Ако исканията ни не бъдат чути бизнесът, индустрията, работодателите и синдикатите ще организират нов протест през
септември. Ще се обърнем към главния прокурор да се самосезира по доклада за Временната анкетна комисия за
енергетиката и ще подадем сигнал до Комисията за конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании",
каза още Велев.
Същевременно председателят на КЕВР Иван Иванов коментира пред БНР, че работодателските организации защитават
корпоративни интереси по брутален начин.
Той уточни, че добавката задължение към обществото е с един и същ размер и за гражданите и бизнеса.
"В КЕВР ние разполагаме с всички разходи на индустриалните производства при тях средно 5% отиват за електроенергия.
Когато се говори, че КЕВР взима популистки решение това е лъжа", заяви Иванов и допълни, че в резултат на намерените
265 млн. лв. регулаторът е разпределил тежестта между бизнеса и гражданите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Хлебопроизводители: Категорични сме, че ще има увеличаване на цените на всички стоки и услуги с новите цени на
тока
Голямата заблуда е, че се запазват цените на тока за битовия потребител, защото цените на храните ще започнат да вървят
нагоре. Това каза пред „Фокус” председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България –
Марияна Кукушева.
„Категорично ги подкрепяме нашите колеги. Днешната пресконференция беше абсолютно силна и актуализира четирите
опорни точки, които ни обединяват. Категорични сме, че ще има увеличаване на цените на всички стоки и услуги. В
България поради нашата бедност сме съсредоточили погледа си най-вече в потребителската кошница, най-вече касаеща
храните от първа необходимост. Ще ограничим износа на България, който е един от най-важните компоненти за развитие
на икономиката на страната. Това ще доведе до корекция на цените, драстична, непредвидима и необяснима”, коментира
Кукушева. По думите й това ще доведе до затваряне на работни места, ще увеличи сивият сектор и ще има категоричен
спад в конкурентоспособността.
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„Много лесно се губят пазари, а в случая България ще загуби пазар за своите изделия, поради невъзможност да поеме
българския бизнес това драстично увеличение на тока за своя сметка. Няма външен наш партньор, било на хранителни или
нехранителни стоки, който да приеме да бъде коригирана цената на доставената продукция и той да бъде съпричастен с
това”, каза още тя. Според нея на фона на тежката ситуация на българското поле, по-малка реколта, слабият туристически
сезон, на отзвука от проблемите на съседна Гърция, на все по-свитото потребление, все по-застаряващо население,
липсата на работна ръка, на увеличаващия се сив сектор - е необяснимо с кой акъл и кой се съгласил това безумно решение
да стане факт.
„Категорично заставаме зад искането на работодателските организации да се поиска оставката на г-н Иванов, както да се
преразгледа поведението на всеки член на комисията. Не забравяйте, че те са представители на политически и бизнес
интереси. Тяхната дейност по никакъв начин не бива да остава анонимна. Те са високо платени от всички нас
данъкоплатци”, посочи още
√ Бизнесът вдига цените заради по-скъпия ток за фирмите
Поскъпването на тока за бизнеса ще засегне фирмите като столичен производител на хляб и закуски, посетен от екип на
bTV Новините. Цялото производство е свързано с консумацията на енергия - освен пещите, се ползват и много уреди на
ток.
Фирмата има и собствен магазин, в който витрините, подгряващи закуските, също качват разходите за енергия. Според
мениджърите има само един изход.
„Крайният потребител ще го разбере като вдигане на цени на продуктите със същия процент, с който се вдига еленергията,
то е просто омагьосан кръг”, посочи Вероника Бонкова - управител на фирма за хляб и сладки изделия.
Месечната сметка за ток на фирмата е около 3 300 лева. Освен че ще вдигне цените, тя ще се изправи и пред още едно
изпитание.
„Аз съм убедена, че хората ще намалят покупките, оборотите ще намалеят - това ще се отрази пагубно за голяма част от
бизнеса”, категорична е Бонкова.
От асоциация на хлебопроизводителите прогнозират, че повечето фирми на пазара също ще коригират цените за крайния
клиент. Всеки сам ще реши с колко нагоре.
„За да излязат сметките, нито един собственик на фирма няма да работи на загуба, той трябва да пробва с нови цени, с помалко персонал и ако оцелее - оцелее, ако не ще трябва да затвори”, коментира Георги Попов - Асоциация на
хлебопроизводителите и сладкарите.
Млекопреработвателните фирми обаче не планират увеличение на цените на сиренето, кашкавала и млякото. Но заради
новата цена на тока припомнят искането си за диференцирана ставка на ДДС-то за храните - между 7 и 10 на сто. „Ако се
намали с 10% ДДС-то и остане на 10 - с 10% ще се намалят и цените на стоките”, изчисли Димитър Зоров от Асоциацията
на млекопреработвателите.
Колбасите и месните продукти също няма да поскъпват, обявиха от браншовата асоциация.
Вестник Труд
√ Бизнесът: Вдигаме цените заради по-скъпия ток за фирмите
Поскъпването на тока за бизнеса ще засегне фирмите като столичен производител на хляб и закуски, посетен от екип на
bTV Новините. Цялото производство е свързано с консумацията на енергия - освен пещите, се ползват и много уреди на
ток.
Фирмата има и собствен магазин, в който витрините, подгряващи закуските, също качват разходите за енергия. Според
мениджърите има само един изход.
„Крайният потребител ще го разбере като вдигане на цени на продуктите със същия процент, с който се вдига еленергията,
то е просто омагьосан кръг”, посочи Вероника Бонкова - управител на фирма за хляб и сладки изделия.
Месечната сметка за ток на фирмата е около 3 300 лева. Освен че ще вдигне цените, тя ще се изправи и пред още едно
изпитание.
„Аз съм убедена, че хората ще намалят покупките, оборотите ще намалеят - това ще се отрази пагубно за голяма част от
бизнеса”, категорична е Бонкова.
От асоциация на хлебопроизводителите прогнозират, че повечето фирми на пазара също ще коригират цените за крайния
клиент. Всеки сам ще реши с колко нагоре.
„За да излязат сметките, нито един собственик на фирма няма да работи на загуба, той трябва да пробва с нови цени, с помалко персонал и ако оцелее - оцелее, ако не ще трябва да затвори”, коментира Георги Попов - Асоциация на
хлебопроизводителите и сладкарите.
Млекопреработвателните фирми обаче не планират увеличение на цените на сиренето, кашкавала и млякото. Но заради
новата цена на тока припомнят искането си за диференцирана ставка на ДДС-то за храните - между 7 и 10 на сто. „Ако се
намали с 10% ДДС-то и остане на 10 - с 10% ще се намалят и цените на стоките”, изчисли Димитър Зоров от Асоциацията
на млекопреработвателите.
Колбасите и месните продукти също няма да поскъпват, обявиха от браншовата асоциация.
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√ В почти половината компании в България работи само собственикът
Едва 7.2% от дружествата, създадени през 2008 г., са оцелели пет години по-късно
В почти половината от фирмите през периода 2009 – 2013 г. е работил само собственикът и нито едно наето лице. Едва
8.4% от всички предприятия в страната са разполагали с 10 и повече наети лица през периода, но пък те осигуряват работа
на почти 70% от заетите лица и са по-жизнеспособни в дългосрочен план. Само 7.2% от фирмите, създадени преди кризата
- през 2008 г., са оцелели и са били активни пет години по-късно. От тях най-жизнеспособните са били строителните
компании. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за жизнеспособността на предприятията
през 2013 г. Това са последните налични данни, но трябва да се има предвид, че оттогава досега икономическата ситуация
леко се е подобрила.
Тенденции
През 2013 г. в България са действали 327 503 активни предприятия, което е увеличение с близо 1.2% спрямо предходната
година. От тях 12% са били създадени през същата година, но само 559 от тях са наели повече от 10 души. Съществена част
от компаниите, открити през 2012 г. (82%), са оцелели една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този
относителен дял е почти 90%. Около две трети от заетите са концентрирани в три основни сектора: търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети, преработваща промишленост и хотелиерство и ресторантьорство. От създадените
предприятия през 2012 г. най-лесно са оцелявали компаниите от финансите и застраховането (над 90%), докато брокерите
на имоти са се закривали най-бързо: 68.2% по данни за 2012 г. Заради фалити и спряна дейност около 3.5% от наетите лица
са загубили работата си.
За периода 2009-2013 г. най-много нови предприятия и работни места се създават в сектора търговия и ремонт на
автомобили и мотоциклети (44.7%) и това се откроява като сравнително устойчива тенденция от 2009 г. насам.
Същевременно точно тези предприятия се закриват най-бързо - 46.5% от всички компании, които са спрели да съществуват,
са от този сектор. На другия полюс са компаниите в добивната промишленост и разпределението на електрическа и
топлинна енергия - при тях делът на новосъздадените предприятия е най-нисък през петгодишния период, но пък именно
те са сред най-жизнеспособните.
Повече служители - повече шансове за оцеляване
През периода на кризата (2009-2013 г.) цели 44.9% от фирмите са работили без служители - тоест само благодарение на
собственика си, a други 39.8% от компаниите са разполагали с едва от 1 до 4 наети. В само 8.4% от всички компании за
периода са работили 10 и повече лица. От националната статистика обаче отбелязват, че най-устойчиви във времето са
именно фирмите с повече наети. Данните показват, че като цяло оцеляването на бизнеса е било доста трудно през
кризисните години: едва 7.2% от създадените предприятия през 2008 г. са били все още активни през 2013 г. Най-добре са
се справяли строителните компании, сред които е оцеляла една на всеки десет.
Въпреки че все още не са излезли статистически данни за жизнеспособността на предприятията за годините след 2013 г.,
вероятно те ще бъдат по-добри предвид известното възстановяване на пазара на труда, ръста на заетостта и спада на
безработицата в страната през 2014 и 2015 г. През юни 2015 г. Министерството на труда и социалната политика представи
проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите от работна сила, според което работодателите
са заявили, че очакват да разкрият около 143 хил. работни места до юни 2016 г. Макар че това не означава, че ще има
значително нетно повишаване на броя на работните места (поради други закрити след края на лятото, а има и текучество),
тенденцията е заетостта да се увеличава, което подсказва, че бизнесът започва да се развива по-добре от 2013 г. насам.
√ Бюджетният излишък очаквано намалява
Към края на юли консолидираните приходи надхвърлят разходите с 801 млн. лв. Месец по-рано резултатът беше 890
млн. лв.
Изминалият месец юли се каза шестият за тази година, през който консолидираните държавни приходи надхвърлят
разходите. Базирайки се на предварителни данни и оценки към 31 юли, Министерството на финансите очаква излишък в
размер на 801 млн. лв. От ведомството на Владислав Горанов отдават значителното подобрение спрямо миналата година
на по-големите данъчни и неданъчни приходи, както и на повечето изплатени европейски средства. За сравнение, за същия
период на предходната година беше отчетен дефицит от 1.147 млрд. лв.
Детайлните данни за изпълнението на бюджета са налични само към юни. От тях се вижда, че Националната агенция за
приходите (НАП) се справя доста по-добре от миналата година и е събрала над 900 млн. лв. повече данъци. При Агенция
"Митници" също има подобрение на събираемостта спрямо 2014 г., но доста по-скромно – около 140 млн. лв.
Отслабване на позициите
Анализът на окончателните данни за юни и предварителните за юли показва няколко неща. На първо място се вижда, че
бюджетният излишък продължава да намалява. След като през май достигна рекордните 1.1 млрд. лв., в следващите два
месеца се вижда постоянно свиване. Основната причина за това е, че след ударното изплащане на пари от Европейския
съюз сега този процес се забавя. С наближаването на края на 2015 г., когато е и последният срок за усвояване на пари от
първия програмен период, тези средства ще продължат да намаляват. В края на юни излишъкът по европейските средства
е 450.2 млн. лв. Самият финансов министър очаква в края на годината това перо да бъде на дефицит, т.е. държавата да
плаща за проекти по новия програмен период, а евентуално през 2016 г. Брюксел отново ще започне да превежда средства.
Вижда се, че и излишъкът по националния бюджет също намалява. В края на юни той е 440 млн. лв. при 560 млн. лв. месец
по-рано.
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Друго, което прави впечатление, е, че въпреки постоянното говорене от членове на правителството, че борбата с
контрабандата дава резултат, събираемостта на акцизите все още е под плана на финансовото министерство. Към края на
юни в бюджета са влезли точно 2.007 млрд. лв. от акцизи, или с около 85 млн. лв. под заложения план. Ако сравняваме с
миналата година, се вижда, че митниците са събрали около 170 млн. лв. повече акциз. Базата за сравнение обаче е трудна,
тъй като преди 12 месеца митниците нямаха директор, а според настоящия Ваньо Танов агенцията е била "разграден
двор".
Митниците се справят зле и по друга линия – ДДС от внос. Там дори се наблюдава спад от около 35 млн. лв. спрямо
полугодието на 2014 г., но пък има леко наваксване. Проблемите с този вид косвен данък са свързани с цените на петрола
и горивата, които се внасят в България от трети страни. До средата на миналата година цената на петрола сорт брент все
още се движеше около 115 долара за барел и едва през юли тя започна да пада. Тенденцията за поевтиняването на
енергийните суровини се отразява благоприятно на резултатите на НАП, тъй като по-ниските цени означават повече
производство, внос и съответно повече потребление и повече платено ДДС.
Свиване на фискалния резерв
За първи път от януари 2015 г., когато държавата трябваше да плати падежиращ външен дълг за около 1.8 млрд. лв.,
фискалният резерв намалява. Изменението е минимално – с едва 100 млн. лв., до 11 млрд. лв. Реално неговият размер е
10.8 млрд. лв., тъй като 200 млн. лв. са вземания от Европейския съюз, които документално са част от резерва.
Традиционно фискалният резерв се използва като буфер – държавата плаща текущите си разходи (пенсии, заплати,
плащания по проекти, субсидии и др.), а след това той се попълва от приходите.
Дори преди седмица министър-председателят Бойко Борисов се похвали, че парите в резерва не се пипат, тъй като от
данъци (борбата с контрабандата) постъпват все повече средства и именно те се използват за всички необходими
плащания, поради което размерът на фискалния резерв стоеше три месеца на едно и също ниво. "Ние не пипаме парите
от дълга, които изтеглихме, те седят във фискалния резерв, подпират валутния борд. Винаги отбелязвам, че българският
лев е стабилен именно защото валутният борд и резервът, който го крепи - над 11 млрд., дава гаранция за чуждестранните
инвеститори", коментира Борисов по време на посещение в Раковски, където откри поредната пречиствателна станция.

Вестник Сега
√ БНБ няма да отговаря за вреди при преструктуриране на банки
Според експерти промените в закона може да насърчат неразумни практики в трезорите
Управителния съвет на БНБ и членовете на Комисията за финансов надзор (КФН) няма да носят отговорност за причинени
вреди по време на преструктуриране на закъсала банка. Това гласи окончателният вариант на промените в Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Разпоредбите бяха одобрени
в края на миналата седмица.
Според новите правила ръководството и служителите на БНБ няма да носят отговорност за работата си по време на
оздравяване на банка, освен ако са действали умишлено. Целта е да се гарантира независимостта на органите за
преструктуриране в условия на криза. Те въвеждат в нашето законодателство европейските изисквания.
По думите на депутата от БСП Румен Гечев обаче директивата не задължава страната ни да лиши от отговорност
ръководството на БНБ. "Директивата ни дава насоки, а ние сами си пишем закона. Сега беше моментът да потвърдим, че
се търси отговорност на висшето ръководство на БНБ", обясни Гечев пред "Сега". "Вижте например случая КТБ - може да
се фалира банка и тези, които са го позволили, даже ги награждаваме с още един мандат", допълни той.
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Според икономиста от Института за пазарна икономика (ИПИ) Калоян Стайков мярката е правилна, тъй като по този начин
законът предпазва БНБ от излишни дела. "По време на оздравяване на една банка се взимат сложни решения, които трябва
да влеят свеж ресурс, например разпродаване на активи. Понякога акционерите не са съгласни, но ако банката е стигнала
до там, значи те не са си свършили работата. Реално законодателят спестява на оздравителния орган редица дела", поясни
Стайков.
Новият закон включва инструменти за спасяване на закъсали банки, като създаване на фонд за преструктуриране, който
да бъде финансиран от самите трезори. Фондът може да осигурява временна подкрепа за банки, които се нуждаят от
преструктуриране. Допустимо е да се назначат и специални мениджъри, които да изземат функциите на ръководството на
банката. Ако мерките не доведат до приемлив резултат и възстановяването на банката изглежда нереалистично, може да
се продаде част от нейната дейност или да се създаде мостова банка, която да продължи да изпълнява най-важните
функции. Позволява се и временно одържавяване на закъсалата банка.
По думите на Стайков притеснителен е духът на закона. Институциите се стимулират да се държат по-неразумно, да поемат
повече риск, каза той. Според него разнообразието от спасителни инструменти не дисциплина трезорите. Банките са
наясно, че ако имат проблеми, тежестта ще се поеме от всички в сектора, защото всички дават вноски във Фонда за
гарантиране на влоговете и в новия Фонд за преструктуриране на банки. "Вървим в обратната посока", категоричен е
Стайков.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
"Въпросът е не какви заплати вземат, а каква работа вършат", коментира възнагражденията в БНБ Калоян Стайков. Преди
дни Управителният съвет на Централната банка реши управителят на БНБ - Димитър Радев, да взема заплата от 15 368 лв.,
подуправителите - по 13 173 лв., а другите членове на УС - по 4391 лв. От БНБ обаче не посочват какви са били
възнагражденията в БНБ до момента. При избора на Радев за управител на Централната банка в парламента независимият
депутат Велизар Енчев обяви, че Иван Искров е вземал заплата от 45 хил. лв. По думите на икономиста Калоян Стайков
заплатите в БНБ не могат да бъдат сравнявани с други възнаграждения в страната. "Заплатите трябва да са конкурентни,
за да привлекат добрите финансисти в БНБ, а не да предпочетат търговските банки", коментира Стайков. Според
решението на БНБ възнаграждението на управителя ще бъде 70% от средната сума на заплатата на шефовете на
търговските банки в България, а на подуправителите - 60 на сто.
Списание Мениджър
√ Европейските земеделци загубили 5,5 млрд. евро от руските санкции
Земеделските производители в Европа са загубили 5,5 млрд. евро заради санкциите, наложени на Русия заради анексията
на Крим. Числото бе съобщено от президента на профсъюза на европейските фермери и селскостопански работници Албер
Ян Маат, цитиран от РИА Новости.
Търговското ембарго съкрати почти наполовина земеделският износ, казва Маат. Руската медия цитира думите му, че
мерките на Европейската комисия в подкрепа на земеделските производители да недостатъчни, за да компенсират
загубите от спирането на износа на свинско месо, плодове, зеленчуци и млечни продукти. Синдикалистът призовава за
разработването на мерки за производителите, които са най-пострадали от санкциите. Синдикатът Copa-Cogeca
представлява 28 млн. членове.
Европейският съюз наложи санкции на Русия преди година заради политиката й, Русия отговори с контрасанкции.
investor.bg
√ ЕК одобри програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия
Бюджетът на програмата е малко над 34 млн. Евро
Европейската комисия (ЕК) одобри програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия, съобщават от пресслужбата
на представителството на ЕК в България.
Бюджетът на програмата е малко над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро от тях са по линия на Инструмента за
предприсъединителна помощ.
Основни акценти в програмата са устойчивият туризъм и околната среда, както и младежите в граничните райони.
В програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия участват областите Видин, Монтана, Враца,
София, Перник и Кюстендил в България и регионите Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички и
Пчински в Сърбия.
Със средства от програмата ще се подпомага опазването на природното, културното и историческото наследство, ще се
подобрява интеграцията между различните видове транспортни услуги, използвани от туристите, ще се разработват
съвместни планове за управление на туристическите територии и др.
√ Правителството одобри Закона за еврофондовете
Финансови корекции и други актове на управляващите органи на оперативните програми ще могат да се обжалват
по реда на АПК
Правителството прие на днешното си заседание новия Закон за управлението на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове.
Още днес текстовете ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание. Парламентът обаче няма да успее да
разгледа законопроекта до края на тази сесия и обсъждането му ще започне през следващата, през есента.
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Със закона се регламентират редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и взаимоотношенията на
отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране,
сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции, посочва се в съобщението
на Министерския съвет.
Няма генерални промени в системата на управление на европейските средства. Предвижда се в наредби да се отразят
детайлно спецификите и изискванията, свързани с прилагането на закона. Всички започнали и недовършени до влизането
в сила на закона производства ще се довършват по досегашния ред.
Министерският съвет разполага с шест месеца да подготви подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането на
закона.
Предвижда се финансовите корекции по европейските проекти, както и други актове и документи на управляващите
органи на оперативните програми, да могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК).
Управляващите органи ще могат да проверяват бенефициентите за нередности по собствена инициатива при съмнения за
нарушения или по сигнал. Те ще поддържат и регистър на постъпилите сигнали за нарушения.
Финансова корекция може да се извърши за целия проект или за отделна дейност, отделен договор с изпълнител или
отделен разход, като на практика може да се отмени изцяло финансовата подкрепа от еврофондовете.
Предвидени са и глоби за длъжностните лица в органите за управление и контрол, които не спазват предвидените в закона
срокове.
Управляващите органи ще извършват авансови, междинни и окончателни плащания въз основа на искане на бенефициента
в конкретно регламентирани срокове.
Оценката и класирането на проектни предложения ще се осъществява на конкурентен принцип, от специална комисия.
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√ През октомври кандидатстват с проекти преработвателите
От 28 септември тази година предстои да бъде отворена голямата и дългоочаквана от много фирми бивша мярка за
преработка и маркетинг на земеделска продукция 123.
В новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. тя е под номер 4.2.
През септември обаче ще станат ясни правилата за прием.
Инвестициите изцяло ще се отнасят за преработката и маркетинга на селскостопански продукти.
В новия програмен период до 2020 година параметрите на вложенията вече ще бъдат завишени два пъти.
Това означава, че ще може да се кандидатства за инвестиции до 3 млн. евро и съответно за 1,5 млн. евро субсидии за един
проект.
Много фирми вече с нетърпение очакват да излязат всички съпътстващи указания и методики за кандидатстване, защото,
както твърдят, от 7-8 години не им се е отваряла възможност за модернизиране на мощностите.
Проектите по подмярка 4.2 - Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, според индикативния
график на МЗХ за 2015 г., трябва да се приемат от 28 септември до 1 ноември 2015 година.
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