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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
ТВ 7 
 
√ Бизнесът срещу новите цени на тока 
Не сме съгласни да се прехвърля изцяло върху бизнеса неравновесието в системата, заяви Васил Велев 
Енергийната система е толкова дебалансирана, че всички са недоволни. Разликите обаче вече са огромни, говорим за 
милиарди, коментира в студиото на "Добро утро, България!" енергийният експерт Атанас Тасев. 
Комисията за енергийно и водно регулиране излезе с предложение за сериозно поскъпване на тока за бизнеса. От 
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България обаче не са съгласни. 
"23% ръст е неприемливо увеличение. Не сме съгласни да се прехвърля изцяло върху бизнеса неравновесието в системата, 
да се изземва ресурс от пазарно функциониращи предприятия и да се предоставят като задължения на обществото 
загубите на непазарно функциониращите предприятия", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
В целия свят цената, която плаща бизнесът, е по-ниска от тази, която плащат домакинствата. При нас стремежът е да стане 
обратното, отбеляза той и беше категоричен, че разговорът не трябва да е за това кой ще плати неефективностите в 
системата, а как да бъдат намалени те. 
Има как, на всички нива, заяви Велев. 
Видеото може да видите тук. 
 
novini.bg 
 
√ Васил Велев: Неприемливо е увеличаването цената на тока за бизнеса 
В момента на бизнеса се увеличава цената на електроенергията с 23 %. Това е неприемливо, коментира Васил Велев 
председател АИКБ Няма как да се приеме за справедливо това преразпределие, абсолютно непазарно. Това ще доведе до 
закриване на работни места, коментира още Велев по ТВ7. По думите проверка при фотоволтаиците ще покаже, че всички 
те са свързани неправилно. Не може едно предприятие да е на загуба години наред, каза Василев визирайки НЕК. То купува 
скъпо ток и продава евтино, това не може да продължава до безкрайност, каза той. 
 
vsichkinovini.com 
 
√ АИКБ: 23% ръст е неприемливо увеличение 
Енергийната система е толкова дебалансирана, че всички са недоволни. Разликите обаче вече са огромни, говорим за 
милиарди, коментира в сутрешния блок на ТВ7 енергийният експерт Атанас Тасев. Комисията за енергийно и водно 
регулиране излезе с предложение за сериозно поскъпване на тока за бизнеса. От Асоциацията на индустриалния капитал 
(АИКБ) в България обаче не са съгласни. "23% ръст е неприемливо увеличение. Не сме съгласни да се прехвърля изцяло 
върху бизнеса неравновесието в системата, да се изземва ресурс от пазарно функциониращи предприятия и да се 
предоставят като задължения на обществото загубите на непазарно функциониращите предприятия", заяви председателят 
на АИКБ Васил Велев. В целия свят цената, която плаща бизнесът, е по-ниска от тази, която плащат домакинствата. При нас 
стремежът е да стане обратното, отбеляза той и беше категоричен, че разговорът не трябва да е за това кой ще плати 
неефективностите в системата, а как да бъдат намалени те. Има как, на всички нива, заяви Велев. 
 
Вестник Труд 
 
√ КЕВР: Решенията, които вземаме извеждат НЕК от финансовата дупка 
След 6 месеца в България ще заработи електроенергийната борса, каза Иван Иванов – председател на КЕВР, по Тв7. 
Прави се проверка на фотоволтаиците от ДНСК, каза Иван Иванов във връзка с думите на Васил Велев. Проверката е 
започнала и очакваме резултатите от тях, каза той. 

http://tv7.bg/Добро-утро-България-/Бизнесът-срещу-новите-цени-на-тока_l.102_i.10192710.html#.VXaxsE1T-9J
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Днес имаме закрито заседание и ще вземем решение за цената на тока, посочи Иван Иванов. Решенията, които вземаме 
извеждат НЕК от финансовата дупка, каза председателят на КЕВР. 
Дадено е срок на Софийска вода да доставят фактурите на хората до кутиите им. Това не се прави. Ако това не се промени 
Иван Иванов, заяви, че самият той ще подаде жалба до дружеството, на което той е председател, тъй като и самият той не 
е получил такава фактура. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът: Скок на тока закрива работни места 
Предложенията на регулатора ще ограничат инвестициите 
Увеличението на цената на тока за бизнеса от 1 юли, което КЕВР планира, ще доведе до загуба на пазарни позиции, срив в 
експорта, загуба на работни места и рязко ограничаване на инвестиционната активност на много индустрии. За това 
алармират работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В разпространена вчера позиция те напомнят, че с 
промените в Закона за енергетиката от март е поет ангажимент ценовите тежести, които българската индустрия понася, да 
бъдат намалени. 
Вместо това обаче в своето предложение КЕВР "изненада" индустрията с повече от двукратно увеличена ценова добавка 
"задължения към обществото" - от 18 лв. на 40 лв./МВтч. Според изчисленията на организациите, това води до скок в 
цените за потребителите на високо напрежение с 20%, а на цените за средно напрежение - с 15%. В същото време 
енергията за износ продължава да бъде освободена от компонента "задължения към обществото", се подчертава в 
становището. Бизнесът критикува КЕВР за погрешната практика на субсидиране на домакинствата от българския бизнес. 
Небитовите потребители на ниско напрежение ще купуват с 40% по-скъпа енергия, в сравнение с домакинствата. 
"Този подход деформира пазарните отношения", гласи становището. Според работодателските организации, дефицитът в 
НЕК представлява огромен риск за цялата икономика, а КЕВР трябва да предложи мерки за спешното му решаване чрез 
капиталови и дългови инструменти и чрез реформи и преструктуриране. Главна причина за дефицита в енергийната сфера 
у нас е, че вместо по пазарна цена, общественият доставчик изкупува по непазарно определени цени тока от възобновяеми 
източници и по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия, посочват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.  
 
economynews.bg 
 
√ Работодателите подкрепят цените на КЕВР 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) приветстват по-
голямата прозрачност в работата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) чрез публикуването на заявленията 
за нови цени на енергийните дружества за периода 1.7.2015-30.6.2016 г., както и на доклада за сектор 
“Електроенергетика“. 
Ето техните аргументи по отношение на предлаганите нови цени на електроенергията: 
1.Регулирани цени: КЕВР продължава досегашната погрешна практика на субсидиране на домакинствата от българския 
бизнес. Небитовите потребители на ниско напрежение ще купуват с 40% по-скъпа енергия, в сравнение с домакинствата. 
Възразяваме срещу този подход, тъй като той деформира пазарните отношения, преследва псевдосоциални цели и по 
същество обезсмисля политиките за енергийна ефективност в бита. 
2.Свободен пазар: С промените в Закона за енергетиката през март 2015 г. беше поет ангажимент ценовите тежести, които 
българската индустрия понася, да бъдат намалени. Вместо това, КЕВР „изненада“ индустрията с повече от двукратно 
увеличена ценова добавка „задължения към обществото“ (от 18 до 40 лв./МВтч). Това води до скок в цените за 
потребителите на високо напрежение с 20%, а на цените за средно напрежение – с 15%. Категорично не приемаме 
предложеното увеличение! Рязкото влошаване на ценовите позиции на практически всички индустриални сектори в 
икономиката пряко ще доведе до загуба на пазарни позиции, срив в експорта, загуба на работни места и рязко 
ограничаване на инвестиционната активност. В същото време, енергията за износ продължава да бъде освободена от 
компонента „задължения към обществото“.  
3.Дефицити на НЕК: В ценовото заявление на НЕК се съобщава за допълнително натрупан дефицит от 1 300 млн. лв., 
дължащ се на регулаторните решения отпреди една година. Този нов дефицит представлява огромен риск не само за 
енергетиката, а и за цялата икономика. Отговорност на КЕВР е да предложи мерки за спешното му решаване, но чрез 
капиталови и дългови инструменти и чрез реформи и преструктуриране, а не чрез увеличаване на цените за бизнеса. 
Паралелно с това, продължава безотказното изкупуване на субсидирана енергия от всички възможни производители, 
въпреки поетите ангажименти. 
4.Разходопокривен подход: КЕВР продължава да използва порочния разходопокривен подход и да определя 
индивидуални цени на всяко енергийно дружество на базата на заявени от него разходи. Стимулира се не намаляването, 
а “обосноваването“ на все по-големи разходи. Така неефективностите в енергийната система растат и, вместо да бъдат 
санкционирани, се калкулират в цените. Същият неприемлив подход е приложен и при модела „цена за задължение към 
обществото” – това е директна пазарно необоснована преразпределителна мярка за изземване на финансов ресурс от 
пазарно функциониращи предприятия и натрупването му към неконкурентноспособни и непазарно работещи 
предприятия.  
5.Изкупуване на електроенергия от обществения доставчик: Основната причина за създаването и поддържането на 
структурни дебаланси и финансови дефицити в българската енергийна сфера е, че вместо по пазарна цена, общественият 
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доставчик изкупува по непазарно определени цени електрическата енергия от възобновяеми източници (по чл. 94 от 
Закона за енергетиката) и по дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия (ДДИЕЕ). Постигнатите 
споразумения по ДДИЕЕ от 08.04.2015 г. за изменение на цените за разполагаемост са добра, но малка и недостатъчна 
крачка в тази посока. Настояваме за намиране на устойчиво и пазарно обосновано решение на този проблем. 
6.Нов пазарен модел: Липсата на конкуренция между производителите на енергия до голяма степен обезсмисля усилията 
за либерализация. Държавните дружества от групата на Българския енергиен холдинг предлагат над 90% от енергията за 
т. нар. свободен пазар. Без решителни структурни реформи и промени на пазарните правила не може да се очакват ползи 
за потребителите – предвидими и справедливи цени, и надеждно снабдяване. Усилията в посока създаване на 
електроенергийна борса биха били полезни, само ако са част от добре обмислен и осъществен нов пазарен модел, до 
реализацията на който не трябва да се пристъпва към увеличение на цени за крайните клиенти на свободния пазар в сектор 
„Електроенергетика”. 
 
life.bg 
 
√ Работодателските организации подкрепят прозрачността при вземане на решения от енергийния регулатор 
Според тях обаче цените продължават да се образуват на непазарен принцип 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-
промишлена палата (БТПП)  приветстват по-голямата прозрачност в работата на Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) чрез публикуването на заявленията за нови цени на енергийните дружества за периода 1.7.2015-
30.6.2016 г., както и на доклада за сектор “Електроенергетика“. 
Ето техните аргументи по отношение на предлаганите нови цени на електроенергията: 
Според тях обаче КЕВР продължава досегашната погрешна практика на субсидиране на домакинствата от българския 
бизнес. Небитовите потребители на ниско напрежение ще купуват с 40% по-скъпа енергия, в сравнение с домакинствата. 
Възразяваме срещу този подход, тъй като той деформира пазарните отношения, преследва псевдосоциални цели и по 
същество обезсмисля политиките за енергийна ефективност в бита. 
С промените в Закона за енергетиката през март 2015 г. беше поет ангажимент ценовите тежести, които българската 
индустрия понася, да бъдат намалени. Вместо това, КЕВР „изненада“ индустрията с повече от двукратно увеличена ценова 
добавка „задължения към обществото“ (от 18 до 40 лв./МВтч). Без да има нещо общо с либерализацията на пазара, това 
води до скок в цените за потребителите на високо напрежение с 20%, а на цените за средно напрежение – с 15%. 
Категорично не приемаме предложеното увеличение! Рязкото влошаване на ценовите позиции на практически всички 
индустриални сектори в икономиката пряко ще доведе до загуба на пазарни позиции, срив в експорта, загуба на работни 
места и рязко ограничаване на инвестиционната активност. В същото време, енергията за износ продължава да бъде 
освободена от компонента „задължения към обществото“.  
 В ценовото заявление на НЕК се съобщава за допълнително натрупан дефицит от 1, 300 млрд. лв., дължащ се на 
регулаторните решения отпреди една година. Този нов дефицит представлява огромен риск не само за енергетиката, а и 
за цялата икономика. Отговорност на КЕВР е да предложи мерки за спешното му решаване, но чрез капиталови и дългови 
инструменти и чрез реформи и преструктуриране, а не чрез увеличаване на цените за бизнеса. Паралелно с това, 
продължава безотказното изкупуване на субсидирана енергия от всички възможни производители, въпреки поетите 
ангажименти. 
Регулаторната комисия продължава да използва порочния разходопокривен подход и да определя индивидуални цени на 
всяко енергийно дружество на базата на заявени от него разходи. Стимулира се не намаляването, а “обосноваването“ на 
все по-големи разходи. Така неефективностите в енергийната система растат и, вместо да бъдат санкционирани, се 
калкулират в цените. Същият неприемлив подход е приложен и при модела „цена за задължение към обществото” – това 
е директна пазарно необоснована преразпределителна мярка за изземване на финансов ресурс от пазарно 
функциониращи предприятия и натрупването му към неконкурентноспособни и непазарно работещи предприятия.  
 Основната причина за създаването и поддържането на структурни дебаланси и финансови дефицити в българската 
енергийна сфера е, че вместо по пазарна цена, общественият доставчик изкупува по непазарно определени цени 
електрическата енергия от възобновяеми източници (по чл. 94 от Закона за енергетиката) и по дългосрочните договори за 
изкупуване на електрическа енергия (ДДИЕЕ). Постигнатите споразумения по ДДИЕЕ от 08.04.2015 г. за изменение на 
цените за разполагаемост са добра, но малка и недостатъчна крачка в тази посока. Настояваме за намиране на устойчиво 
и пазарно обосновано решение на този проблем. 
 Липсата на конкуренция между производителите на енергия до голяма степен обезсмисля усилията за либерализация. 
Държавните дружества от групата на Българския енергиен холдинг предлагат над 90% от енергията за т. нар. свободен 
пазар. Без решителни структурни реформи и промени на пазарните правила не може да се очакват ползи за потребителите 
– предвидими и справедливи цени, и надеждно снабдяване. Усилията в посока създаване на електроенергийна борса биха 
били полезни, само ако са част от добре обмислен и осъществен нов пазарен модел, до реализацията на който не трябва 
да се пристъпва към увеличение на цени за крайните клиенти на свободния пазар в сектор „Електроенергетика”. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Вестник Труд 
 
√ НАП погна имотни агенции и брокери 
НАП погна брокерите и агенциите за недвижими имоти. Повод за масовите проверки са зачестилите сигнали от граждани, 
съобщиха от ведомството. Клиентите се оплаквали най-много, че не получават касова бележка или друг документ при 
плащането на комисионите. 
Сигналите значително са се увеличили през последните месеци. Това се дължи на сезона и на отчетеното от бранша 
раздвижване на пазара, смятат от приходната агенция. За неиздаване на касова бележка глобата за физически лица е 500 
лв., а ако нарушителите са еднолични търговци или юридически лица - от 500 до 2000 лв. 
Според данъчните делът на рисковите лица в този бранш е значителен - 83%. По сметки на приходната агенция 
средногодишната щета за бюджета от неотчитане на приходите от брокери и агенции за недвижими имоти възлиза на 
близо 26,2 млн. лв. 
Според брокери проблемите в сектора се дължат на липсата на регулация. „Всеки, който поиска, може да извършва тази 
дейност без каквато и да е регистрация или разрешение“, коментира пред „Труд“ Георги Павлов, изпълнителен директор 
на „Адрес“. Според него фирмите, които се занимават с посредничество с недвижими имоти, са близо 5000. Павлов 
припомни, че Националното сдружение „Недвижими имоти“ бе изготвило законодателни предложения за въвеждане на 
регистрационен режим за брокерите и за минимални изисквания за професионална квалификация, но те така и не бяха 
подкрепени от политиците. 
Според управителя на „Форос“ Добромир Ганев обаче неиздаването на касови бележки от брокерите не е масова практика. 
По думите му повечето клиентите сами не искали счетоводни документи, за да си спестят плащането на ДДС. „В такива 
ситуации брокерите са длъжни да уведомят НАП“, коментира обаче Ганев. 
 
Вестник Сега 
 
√ Увеличението на вноската за пенсия ще струва 716 млн. лв. за 2 г. 
Въвеждането на минимална възраст за пенсия на военни и полицаи ще спести на НОИ 4 млн. лв. на година  
Увеличението на пенсионната осигуровка с 2% ще струва на гражданите и бизнеса малко над 716 млн. лв. за 2 години. Това 
е записано в мотивите към законопроекта за пенсионната реформа на Министерския съвет. Вдигането на вноската за 
пенсия на два пъти с по 1 процентен пункт през 2017 и 2018 г. беше предпочетено като по-компромисен вариант от 
синдикатите и бизнеса вместо предлаганите първоначално 4.5% за 12 години. 
Мерките за пенсионната реформа - увеличаване на възрастта за пенсия на 65 г. за мъже и жени, на осигуровката, 
въвеждане на минимална възраст за служителите от "Сигурност" и др. - няма да елиминират дефицита в НОИ никога, става 
ясно още от мотивите. От около 2.4 на сто от БВП сега недостигът в държавния фонд ще падне до 0.9% през 2023 г. След 
това обаче отново ще започне да расте и ще стигне 1.2% към 2037 г., тоест половината от сега. В момента чистият дефицит 
на НОИ е над 1.8 млрд. лв., но заедно с вноската на държавата като трети осигурител скача на 4.9 млрд. лв., или близо 52 
на сто от всички разходи на държавното обществено осигуряване. 
Промените предвиждат и увеличаване на пенсиите чрез по-голяма тежест на коефициента за всяка година осигурителен 
стаж от 1.1 на 1.5 от 2017 г. Това би увеличило новите пенсии с 25%. Ще се преизчисляват и старите пенсии, което трябва 
да ги повиши с 40%. Само тази мярка в дългосрочен план ще увеличи разходите на НОИ за пенсии с 1.5% от БВП, изчисляват 
експертите. 
НОИ очаква да спечели малко над 107 млн. лв. догодина от прехвърлянето на вноските за втората пенсия от частните 
фондове към института. Става дума за хората с ранно пенсиониране, които могат да получат парите си за втора пенсия чак 
след като навършат годините за трета категория. Законопроектът им дава възможност в рамките на една година да 
прехвърлят партидите си в НОИ и срещу това да вземат с около 28% по-висока пенсия. Условието е да са излезли в пенсия 
преди 1 януари 2016 г. Разходът само за 2016 г. на НОИ тук ще е над 25 млн. лв. и ще се трупа с годините, а прехвърлените 
пари - еднократно ще са 132 млн. лв. 
11 400 българи се очаква да се възползват от новата възможност да излязат в пенсия до 12 месеца преди да навършат 
необходимата възраст, ако имат стажа. Това ще струва 32 млн. лв. Тяхната пенсия ще се намалява с 0.4% за всеки 
недостигащ месец стаж. Според изчисленията на НОИ от въвеждането на минимална възраст за служителите от сектор 
"Сигурност" ще се спестят малко над 4 млн. лв. само за догодина. Кабинетът предлага да се въведат 52 г. и 10 месеца за 
пенсиониране на военни, полицаи и др.  
РАЗХОДИ 
Отказът от по-радикално увеличение на възрастта за пенсиониране в първа и втора категория, както и правото всички 
осигурени в професионален фонд да се прехвърлят в НОИ точно преди да се пенсионират, ще увеличат значително 
разходите на осигуряването. До 2018 г. това ще струва над 190 млн. лв. Този разход ще бъде намален със сумата, която 
тези хора прехвърлят от партидите си, но тя не се знае каква е. Отпадането на тавана за пенсиите от 2019 г. ще струва 12 
млн. лв. само през първата година. 
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Вестник Монитор 
 
√ През 2014 година: Производството на зеленчуци с 18,6% надолу 
С почти една пета е намаляло производството на зеленчуци у нас през миналата година, отчете Министерството на 
земеделието и храните. През 2014 г. общата продукция от зеленчуци е 521,9 хил. тона, като намалението се дължи основно 
на спада в отглеждането на зарзават на открито, докато оранжерийното производство дори леко се увеличава. Като 
основна причина за негативните резултати се посочват лошите климатични условия – продължителни дъждове, градушки, 
слани и измръзвания, които повлияха не само върху количеството, но и на качеството на реколтата. 
Най-голям принос за редукция на общото производство на зеленчуци през 2014 г. има намалението на продукцията от 
картофи с 29,1% - до 132,2 хил. тона. Сред останалите основни зеленчуци, спад спрямо 2013 г. се наблюдава при 
производството на дини – с 48,1%, пъпешите – със 73%, пипер, салати, зеле, корнишони, тиквички и други. 
Данните на аграрната статистика обаче сочат, че има сериозно увеличение при производството на моркови и спанак с 
повече от 74 на сто. Независимо от спада, производството на картофи остана най-голямо, следвано от домати, краставици, 
пипер и зеле. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ От 1 юли: 910 лв. таван на пенсиите 
Променят формулата за енергийните помощи, за да няма ощетени 
От 1 юли таванът на пенсиите у нас скача от 840 на 910 лв. Така за близо 11 200 пенсионери в България ще падне 
ограничението на парите за старост. Все още обаче около 33 500 възрастни хора ще продължат да бъдат ощетявани като 
получават по-ниски пенсии, отколкото показват изчисленията на НОИ. Решението за скока в тавана на пенсиите бе взето в 
края на м.г., след като управляващите вдигнаха от 1 януари т.г. размера на максималния осигурителен доход от 2400 на 
2600 лв. Таванът на пенсиите е 35% от този максимален осигурителен доход. Според тригодишната бюджетна прогноза на 
правителството той ще се запази до 2017 г. включително, което означава, че дотогава ще действа и 910 лв. таван на 
пенсиите. 
Много по-скромно ще е увеличението за останалите пенсии в страната от 1 юли. Според швейцарската формула, то ще е 
едва 1,9%. 
Причината е отрицателната инфлация през миналата година. Така хората с най-ниски пенсии ще получават по 2-3 лв. 
повече месечно, а масово увеличението ще е с около 5 лв. Ръстът на социалната пенсия за старост, например, е от 113 на 
115,50 лв. За да няма лишени от енергийна помощ през зимните месеци, социалното министерство планира промяна във 
формулата за определяне на пределните доходи на най-бедните. Един от коефициентите в сметките се завишава от 1.245 
на 1.269. Така граничните доходи за достъп до енергийна помощ ще продължат да варират от 108,60 лв. до 202,20 лв. 
месечно. "Нито един пенсионер, който е получавал добавка за топло през тази зима, няма да изпадне догодина от това 
подпомагане поради увеличена пенсия", увериха от социалното министерство. През миналия отоплителен сезон близо 
256 хиляди лица и семейства са получавали енергийна помощ. Тя бе в размер на 72,20 лв. и се изплаща от ноември до 
март. 
 


