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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Синдикати, работодатели и правителство дебатираха за цената на тока 
Синдикати, работодатели и правителство договориха праг за облекчения за индустрията заради завишената добавка 
“задължение към обществото” , с която те ще компенсират загубите на НЕК от изкупуването на скъпия ток от ВЕИ. 
Синдикатите се обявиха против предложението износителите на ток, които са предимно държавните НЕК и АЕЦ също да 
заплащат добавката. 
Добавката “задължение към обществото” за фирмите ще варира между 1 и 20 лв., вместо първоначално предложените от 
КЕВР 40 лв. Това ще стане възможно чрез компенсиране на индустрията от държавата на базата на консумираната от нея 
електроенергия. 
Теменужка Петкова – министър на енергетиката: ”Предложението, което току що получихме от страна на индустрията е 
този праг да започне от 10 гигават часа годишно потребление. Както вече споменах, ние сега ще анализираме тези данни 
и ще дадем максимално бърз отговор, тъй като е в общ интерес наредбата за намаляване тежестта върху индустрията да 
стане факт максимално бързо”. 
Васил Велев, предс. на Асоциацията на индустриалния капитал: “Всъщност предложението на бизнеса е за скала, която да 
започва от нула. Т.е. до 10 гигават/ часа е 50% облекчението, до 20 става 60% , от 20 до 30 – 70 и над 30 е 80%”. 
Друго предложение обсъдено на днешната среща е облагане с добавка “задължение към обществото” на износителите на 
ток. Според синдикатите, ако се приеме предложението износителите да заплащат добавката, това ще се отрази негативно 
на НЕК и АЕЦ-Козлодуй и може да се стигне до съкращения. 
Димитър Манолов – президент на КТ Подкрепа: “Такса “износ” плащат само тези предприятия, защото никой друг не 
изнася електроенергия – 99% от износа се падат на тези предприятия. Теза, която ние няма как да приемем до толкова, 
доколкото с тези предприятия са свързани и Мини Марица Изток, в които работят 30 хил. човека. 
Валентин Никифоров – вицепрезидент на КНСБ: ”Общи са интересите да се запазят работните места и в индустрията и 
материалния сектор, включително и в енергийните дружества, защото резултатите , които ще се получат при тези 
енергопроизводители могат да рефлектират и върху труда на други – миньори, машиностроители и др”. 
Утре предложените днес законови промени ще се гледат в парламентарната енергийна комисия. 
Видеото може да видите тук. 
  
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Разпоредено е да се подготвят поправки в законодателството, с които дружествата, контролирани 
от КЕВР, да разкриват информация 
По предложение на работодателите се разпореди да се подготвят поправки в законодателството, с които да се задължат 
дружествата, чиято дейност се контролира от КЕВР, както и дружествата с над 50 % държавно или общинско участие, да 
разкриват информация. Това каза пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев, предаде репортер на Агенция 
"Фокус". "Информация, каквато са задължени да разкриват публичните дружества за периодични финансови отчети, за 
сделки между свързани лица и т.н. Сметна се, че след като тези, които се конкурират на световните пазари могат да 
разкриват тази информация, не е никаква пречка да се разкрива от монополисти", заяви Велев. По думите му, от тяхната 
дейност зависят много повече хора, потребители на обществени услуги и затова такова действие е необходимо. "Това е 
много важно решение, което ще позволи да се анализират резултатите на тези дружества от обществеността. Става въпрос 
за всички в сферата на дейност на КЕВР - доставчици на обществени услуги и дружествата с преобладаващо държавно 
участие", уточни още Васил Велев. 
 
 

http://bnt.bg/news/institutsii/sindikati-rabotodateli-i-pravitelstvo-debatiraha-za-tsenata-na-toka


2 

 

 

√ Васил Велев, АИКБ: Има възможност цената за ел. енергия да не бъде увеличена 
Информирахме обществения съвет, тъй като стана ясно, че едно от нашите предложения да се институционализира 
обществен съвет по реформите в енергетиката е вече факт и ще заседава всяка сряда.  
Това каза пред журналисти в Министерски съвет Васил Велев, председател на АИКБ след срещата по въпросите за 
енергетиката, предаде репортер на Агенция "Фокус". "На база на вече постигнатите договорености, които се оформят като 
проектозакони за изменение и допълнения на закони, постъпващи в КЕВР като резултати от финансови проверки. Има 
възможност цената за ел. енергия да не бъде увеличена”, заяви Васил Велев. Той информира, че предстои среща в 
парламента с членове на КЕВР. По думите му е необходимо да бъдат спрени митовете, които се разпространяват в 
обществото, че задълженията на обществото, плащани от бита са 50 лв. и цената за индустрията ще се увеличи с 1-2%. 
"Създадохме интернет страница, на която публикуваме съвместните позиции на четирите организации на работодателите 
и различни сигнали, които почнаха да постъпват за неефктивности", допълни той. "Там ще публикуваме и в рубриката "кой-
кой е" публичните лица, ще започнем с нас самите, за това дали се защитава собствения интерес или личните инвестиции. 
Ще публикуваме и защо задълженията към обществото не са 50 лв. както се твърди, а 6, 37 лв. , каза още той. "Постигнахме 
и договореността по наредбата, която е разработена в пълно съответствие с предложенията за корекции и с насоките на 
ЕК, разходите за нейното функциониране са включени в общата сметка и спират загубите на НЕК, при спазване на 
наредбата от всички, които имат допуск до нея - НЕК няма да продължи да генерира загуби, резултатът ще бъде нулиран. 
Всички тези резерви в обозримо бъдеще, ако бъдат реализирани ще може не само да се задържи цената, а да се акумулира 
инвестиционен ресурс в държавните дружества", каза още той. 
 
Информационна агенция БГ НЕС 
 
√ Велев: Всяка сряда вече ще заседава обществен съвет по реформите в енергетиката 
Васил Велев, председател на АИКБ, заяви, че всяка сряда вече ще заседава обществен съвет по реформите в енергетиката, 
който вече бил факт. "На база на вече постигнатите договорености, които се оформят като проектозакони за изменение и 
допълнения на закони, постъпващи в КЕВР като резултати от финансови проверки има възможност цената за ел. енергия 
да не бъде увеличена", убеден е Велев. Той смята, че е необходимо да бъдат спрени митовете, които се разпространяват 
в обществото, че задълженията на обществото, плащани от бита са 50 лв. и цената за индустрията ще се увеличи с 1-2%. 
"Постигнахме и договореността по наредбата, която е разработена в пълно съответствие с предложенията за корекции и с 
насоките на ЕК, разходите за нейното функциониране са включени в общата сметка и спират загубите на НЕК, при спазване 
на наредбата от всички, които имат допуск до нея - НЕК няма да продължи да генерира загуби, резултатът ще бъде нулиран. 
Всички тези резерви в обозримо бъдеще, ако бъдат реализирани ще може не само да се задържи цената, а да се акумулира 
инвестиционен ресурс в държавните дружества", добави той. 
Видеото може да видите тук. 
 
Българска телеграфна агенция 
 
√ Председателят на АИКБ заяви, че има възможност цената за електроенергията да не бъде увеличена или да има 
символично нарастване 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев заяви след поредната среща в МС на представители 
на правителството, синдикатите, работодатели по темата "Енергетика", че има възможност цената за електроенергията да 
не бъде увеличена или да има символично нарастване. Той информира, че Общественият съвет по реформите в 
енергетиката ще заседава всяка сряда. 
На базата на вече постигнатите споразумения, които се оформят като промени в съответни закони и които постъпват в КЕВР  
като резултати от финансови проверки, използвайки съществуващия модел и новите параметри в него, има възможност 
цената за електроенергия да не бъде увеличена или да има символично увеличение, каза пред журналисти Велев. По 
думите му цената, наречена "задължение към обществото", следва да се увеличи с един лев и шестнайсет стотинки до 20 
лева и девет стотинки, а не както е предвидено първоначално - над 40 лева. Постигнатите споразумения и спазването на 
ресорна наредба ще доведат и до това НЕК да не продължи да генерира загуби, коментира Велев. 
Велев съобщи, че тези разчети ще бъдат представени на утрешното заседание на парламентарната енергийна комисия. 
На специална интернет страница на работодателските организации ще има информация за свързаните лица, като ще се  
почне с ръководствата на тези организации. Там ще има и разчети защо задълженията към обществото, които плаща 
населението в момента, не са 50 лева, както се твърди, а са шест лева и трийсет и седем стотинки, каза Велев. 
От синдикатите изразиха притеснения, че при пренаместването на параметрите на енергийната система всички въпроси 
ще бъдат решени за сметка на държавните предприятия - производители на електроенергия, визирайки въвеждането на 
т. нар. такса "износ".  
С тези предприятия са свързани и мините, в които сумарно работят  30 000 души, на които според синдикатите ще се 
прехвърли тежестта по регулирането на цените на електроенергията. 
 
Българско национално радио 
 
√ Бизнесът, синдикатите и държавата договориха още законодателни промени в сектор "Енергетика" 
Още законодателни промени в сектор "Енергетика“ договориха бизнесът, синдикатите и държавата. След поредна среща 
при премиера Бойко Борисов на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се предложи и износителите на 
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електроенергия да формират цена "задължение към обществото". Големите индустриални потребители на ток ще 
получават държавна помощ, а бизнесът ще изсветлява въпроса "кой кой е в енергетиката".  
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова пое ангажимент да се направят бързи сметки по предложението на 
бизнеса за скала как големите потребители да бъдат улеснени и документът да се изпрати за нотификация в Брюксел.  
До 10 гигаватчаса е 50 процента облекчението, до 20 става 60%, от 20 до 30 гигаватчаса - 70%, над 30 облекчението е 80%, 
така че общата сума на облекченията няма да надвиши тези, които предварително са зададени в модела, обясни Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.  
Текстът за промяна в Закона за енергетиката по отношение на таксата "задължение към обществото" гласи, че КЕВР ще 
преценява дали и кога такава да формират износителите, които на практика са държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-
2".  
От КНСБ изразиха опасение, че това може да засегне заетите в двете дружества,  Вицепрезидентът на КНСБ Валентин 
Никифоров сподели, че премиерът и министър Петкова са поели ангажимент да организират среща между КЕВР, 
работодатели и синдикати с ръководствата на двете големи енергийни дружества  
Минестър Петкова отрече персоналът да пострада на етап:  
Не се говори за съкращаване на хора, работници, служители в държавната енергетика, нито за намаляване на техните 
възнаграждения. На този етап реформата стартира от анализа на разходите, свързани с административните разходи и по-
конкретно с разходите, които са свързани с външни услуги.  
Васил Велев обясни, че направеното дотук е основание цената да се задържи или да има символично увеличение от 1% 
или 2%:  
Като "задължение към обществото" следва да се увеличи само с 1,16 лева до 20,09 лева, а не както беше предвидено 
първоначално - над 40 лева.  
На специална интернет страница бизнесът ще обявява кой кой е в енергетиката и какви лични интереси защитава.  
За да е ясно, когато в една или друга медия, контролирано от един или друг наш представител, член, се публикува едно 
или друго твърдение или теза, дали се защитава общественият интерес, или се защитават личните инвестиции, обясни 
Васил Велев. 
Звуковият файл може да чуете тук. 
 
Дарик Радио 
 
√ Васил Велев за идеята за облекчение на индустрия за тока 
Звуковият файл може да чуете тук. 
 
Вестник Преса 
 
√ Изкарват енергетиката на светло 
Дружествата, регулирани от КЕВР, трябва да публикуват отчети на всеки 3 месеца 
Всички дружества, чиято дейност попада в обхвата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ще излязат на 
светло. За това се договориха синдикати и работодатели на среща в Министерския съвет, съобщи председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Премиерът Бойко Борисов е дал зелена светлина за законови промени, с които всички компании в енергетиката - от 
фотоволтаици и доставчици на вода до ЕРП, ще бъдат вкарани в борсов режим. Това означава, че за тях ще важат всички 
правила, валидни за фирмите, търгувани на борсата - подаване на финансови отчети на всяко тримесечие, информация за 
големи сделки, свързани лица и пр. 
Става въпрос за общо 23 позиции, по които трябва да се отчитат, като пикантна подробност са и заплатите на висшите 
мениджъри. 
„Финансовите дела на енергийните дружества, регулирани от КЕВР, са в сянка. До момента не е публикуван дори 
консолидираният финансов отчет за 2014 г. на Българския енергиен холдинг“, коментира Велев. 
Според него има възможност цената на тока да не бъде увеличена. Преди две седмици парламентът даде срок от 1 месец 
на КЕВР, за да преосмисли новия ценови модел, който трябваше да влезе в сила от 1 юли. 
„Обсъдихме възможността в Закона за енергетиката да бъде предложен текст, съгласно който КЕВР да формира т.нар. такса 
задължение към обществото. 
Има и предложение прагът за облекчения на индустрията да започне от 10 гигаватчаса годишно потребление, но то трябва 
да получи нотификация от Брюксел“, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова. 
 
√ Теменужка Петкова: Няма заплаха за интерконектора с Гърция 
Със синдикатите и работодателите обсъдихме намаляването на тежестта върху индустрията, която произвежда енергия от 
възобновяеми източници 
Заедно със синдикатите и работодателите обсъдихме възможността в Закона за енергетиката да бъде предложен текст, 
съгласно който КЕВР да формира цена "Задължение към обществото". Това заяви днес енергийният министър Теменужка 
Петкова, предаде БГНЕС. 
Петкова поясни, че този текст ще бъде внесен в НС и депутатите ще преценят дали законовата промяна ще стане факт или 
не. Втората тема, която дискутирали, е Наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията, която произвежда енергия 
от възобновяеми източници. Министърът обясни, че е обсъдена темата какъв трябва да бъде прагът, след който 

http://bnr.bg/horizont/post/100578003/dogovoriha-oshte-zakonodatelni-promeni-v-sektor-energetika
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предприятията, които са енергоемки, могат да ползват тази помощ. "Предложението, което получихме, е прагът за 
облекчения на индустрията да започне от 10 гигават часа годишно потребление", заяви Петкова и добави, че предложеният 
вариант няма да наруши финансовите параметри, предложени от КЕВР. Тя каза, че наредбата час по-скоро да бъде 
изпратена в ЕК за нотификация. 
"В сектор Енергетика имаше недостатък от съмнения относно числеността на хората, които работят в нея. На този етап 
реформата стартира от анализа на административните разходи и по-конкретно разходите за външни услуги. Предприемат 
се мерки и действия във връзка със стабилизирането на сектора", заяви енергийният министър. 
Тя остана лаконична относно това дали се очаква повишение на цената на тока, като заяви, че компетентността по 
отношение на цената на тока е изцяло на КЕВР. 
Работи се във връзка с подписването на окончателното инвестиционно решение за изграждането на интерконектора 
Гърция-България. Това е проект от общ интерес в рамките на ЕС. Не виждам индикатори, които да поставят под заплаха 
изграждането на този интерконектор", коментира още Теменужка Петкова. 
Васил Велев, председател на АИКБ, заяви, че всяка сряда вече ще заседава обществен съвет по реформите в енергетиката, 
който вече бил факт. "На база на вече постигнатите договорености, които се оформят като проектозакони за изменение и 
допълнения на закони, постъпващи в КЕВР като резултати от финансови проверки, има възможност цената за ел. енергия 
да не бъде увеличена", убеден е Велев. Той смята, че е необходимо да бъдат спрени митовете, които се разпространяват 
в обществото, че задълженията на обществото, плащани от бита, са 50 лв. и цената за индустрията ще се увеличи с 1-2%. 
"Постигнахме и договореността по наредбата, която е разработена в пълно съответствие с предложенията за корекции и с 
насоките на ЕК, разходите за нейното функциониране са включени в общата сметка и спират загубите на НЕК, при спазване 
на наредбата от всички, които имат допуск до нея - НЕК няма да продължи да генерира загуби, резултатът ще бъде нулиран. 
Всички тези резерви в обозримо бъдеще, ако бъдат реализирани, ще може не само да се задържи цената, а да се 
акумулира инвестиционен ресурс в държавните дружества", добави той. 
От своя страна Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", бе категоричен, че процесът по пренаместване на 
параметрите на енергийната система ще продължава да се следи от синдикатите. 
"С очертаващата се нова роля на КЕВР, да припомним, че с последните законови промени се повиши степента на 
независимостта й. Твърди се, че КЕВР ще бъде напълно независима. Досега правомощията и бяха в голяма степен 
регистрационни. Със сега предлаганите промени КЕВР ще добие възможността да провежда политика по същество, тъй 
като ще определя размера на едни или други такси", посочи Манолов. Той обаче изтъкна опасението си, че бъдейки чак 
толкова независима, колкото е в момента, е възможно да се случват неща, които няма да са изцяло в хармония с 
обществения интерес. 
 
Вестник Монитор 
 
√ КЕВР решава за плащането на добавка при износа на ток 
Бизнесът иска до 80% държавна помощ заради енергията от ВЕИ 
ПФ предлага предсрочно прекратяване на договорите с US тецовете 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР ще решава кога и в какъв размер износителите на ток да плащат част 
или цялата добавка „задължения към обществото”. Това предвижда нова поправка в Закона за енергетиката. Тя обаче не 
е част от внесените към момента изменения в енергийния закон. Те са общо две на брой – от името на ГЕРБ и на 
Реформаторския блок. 
За новата поправка, която ще позволи на КЕВР да формира цена „задължение към обществото” при износ на електрическа 
енергия съобщи вчера министърът на енергетиката Теменужка Петкова Заедно с премиера Бойко Борисов и други 
представители на властта, Петкова се срещна със синдикатите и работодатели, за да обсъдят проблемите в енергетика. 
„Новият текстът ще бъде внесен в парламента, където ще се види мнението на депутатите”, обясни Петкова. 
На срещата е обсъдено и каква отстъпка от частта на добавката, която се пада на тока от ВЕИ, да получава бизнесът според 
годишното си потребление на ток. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев, че бизнесът 
предлага фирмите с потребление до 10 гигаватчаса на година да плащат 50% от таксата за зелена енергия, от 10 
до 20 гВтч – да ползват облекчение от 60% 
тези от 20 до 30 гВтч – от 70%, а фирмите с консумация над 30 гВтч – от 80 на сто. Според Велев при това положение цената 
“задължение към обществото” следва да се увеличи само с 1,16 лева до 20,09 лева, а не както беше предвидено 
първоначално - над 40 лева. Теменужка Петкова обясни, че предложенията ще бъдат анализирани и ще се даде възможно 
най-бързо отговор по тях. 
Велев информира още, че по предложение на работодателите, подкрепено от синдикатите, премиерът Борисов е 
разпоредил да се направят поправки в законодателството, с които да се задължат дружествата, чиято дейност се 
контролира от КЕВР, както и дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие, да разкриват информация, 
каквато са задължени да разкриват публичните дружества, които се търгуват на борсата. 
Точно това е и едно от предложенията за изменения в енергийния закон на Реформаторския блок. Мотивите на РБ за 
внасянето му, че сега държавните енергийни компании дават отчети, от които не става ясно нито за какво точно е бил 
извършен даден разход, нито кой е получателят на парите. 
Внесените от ГЕРБ изменения на енергийния закон пък съдържат мерки за нови икономии в енергийния сектор в размер 
на около 320 млн. лв. (още за тях четете в интервюто с Делян Добрев на стр. 13). 
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Междувременно, докато течеше срещата на премиера със синдикатите и работодателите от Патриотичния фронт внесоха 
проект на Закон за предсрочно прекратяване на договорите с американските централи – ТЕЦ „AES Гълъбово” и ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица-изток 3”. 
Това трябва да стане доброволно 
по взаимно съгласие и след изплащането на „справедлива компенсация на направените инвестиции и по-специално за 
тази част от тях, която не може да бъде възстановена, ако централите заработят при пазарни условия”, се казва в мотивите 
на предложението. От Патриотичния фронт се позовават на две решения на Европейската комисия при сключване на 
дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия – в Полша и Унгария, при които е установена нерегламентирана 
държавна помощ. На базата на тези становища на Брюксел в двете държави са изработени аналогични закони за 
прекратяване на договорите с производителите, посочват от политическата формация. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бизнесът сметна: Таксата за обществото леко да поскъпне 
Договорите за тока от производител 
до енерго стават публични 
Таксата “задължения към обществото” към цената на тока можело да се задържи за бизнеса на цена от 18,93 лв. или леко 
да поскъпне до 20,9 лв. на мегаватчас, а не да е 40 лв., както бе записано в доклада на КЕВР. 
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България след среща при премиера 
Бойко Борисов на представители на работодатели и синдикати. 
При Борисов е обсъждано дали износът на ток да бъде обложен с таксата “задължения към обществото”. Министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова каза, че вкарват в закона текст, който да даде право на КЕВР да преценява дали да го 
направи и в какъв размер да бъде тя. 
Бизнесът е предложил и скала на потребление на еленергия от индустрията. Надхвърляйки определен лимит ток, 
предприятията ще плащат по-малко за зелена енергия. Например при потребление над 10 гигаватчаса годишно да не се 
плаща 50% от зелената енергия, а при над 30 гигаватчаса процентът на облекчение вече става 80. 
Петкова обяви, че нейният екип ще анализира как това ще се отрази финансово по веригата в енергетиката. 
Шефът на КЕВР Иван Иванов пък каза, че е възможно токът за бита да поевтинее заради въведената в проектозакона за 
енергетиката вноска от 5% върху приходите, която всеки месец трябва да плащат всички производители на еленергия. 
На срещата с бизнеса премиерът Борисов е поискал всички договори на дружествата, чиито цени на тока определя КЕВР, 
да станат публични, съобщи Васил Велев. 
В същото време Мартин Димитров и група депутати внесоха промени, които предвиждат да няма търговска тайна за 
производители на еленергия , за дружества в енергетиката с 50% държавно и общинско участие, за НЕК, ЕСО и ерепетата. 
Те са длъжни в 14-дневен срок от сключване на сделка за еленергия за регулирания пазар да обявят договорите на сайта 
на КЕВР. За вече сключените договори това трябва да стане до 30 дни след влизане на закона в сила. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ КЕВР: Токът може и да поевтинее 
Петкова каза "да" на такса "задължение към обществото" и за износа 
Бизнесът с план как увеличението да не минава 1,16 лева 
След като отложи с месец решението си за вдигане на цената на тока с 2% за домакинствата и с 13 до 20% за индустрията, 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вече не изключва възможността електроенергията в крайна сметка да 
поевтинее. "Ще оценим всички предложения за законови промени, но и за нас би било много добре, ако се реализира 
понижение на цената", коментира вчера шефът на КЕВР Иван Иванов. 
Три са до момента законопроектите, внесени в Народното събрание, чиято цел е да се запушат дефицитите в системата и 
да не се стига до скок в цената на тока - на ГЕРБ, Реформаторския борд и Патриотичния фронт. Отделно работодателските 
организации също представиха пред правителството и енергийната комисия в парламента пакет от мерки. "Ако те се 
изпълнят добавката "Задължения към обществото", следва да бъде увеличена само с 1,16 лв. за мегават час, което ще я 
направи общо 20,09 лв., а не първоначално предвижданите от КЕВР 40 лв.", заяви председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Ако се предприеме и облагане на износа с такса "Задължение към обществото", ограничи се изкупуването  на ток от 
американските централи, намалят се загубите в енергийната мрежа и се подобри ефективността на държавните енергийни 
дружества, в бъдеще не само ще се задържи цената на тока, но и ще се акумулира инвестиционен ресурс в системата", 
коментира още Велев. 
След поредната среща на бизнеса с премиера вчера енергийният министър Теменужка Петкова съобщи, че ще се предложи 
на Народното събрание нов текст в Закона за енергетиката, който да даде право на КЕВР да формира цена "Задължение 
към обществото" и за износителите на ток. В момента те са освободени от тази такса. Колко ще е тя, ще зависи от 
конюнктурата на пазара. Пред премиера Бойко Борисов представителите на бизнеса са представили свой вариант на 
наредбата за намаляване на тежестта за индустрията във връзка с изкупуването на скъпия ток от ВЕИ. Бизнесът предлага 
да се въведе скала с различна степен на компенсации в зависимост от количеството потребена електроенергия. За 
потребители на до 10 гигавата годишно намалението на добавката за зелена енергия да е 50%, за консумация от 10 до 20 
гигавата - 60%, от 20 до 30 гигавата - 70%, а над 30 гигавата - 80%. 
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"Този вариант няма да наруши финансовите параметри на предложената вече от КЕВР схема", заявиха работодателските 
организации. Проектът на регулатора предвижда от тази компенсация да се възползват само големите индустриални 
потребители на ел. енергия с годишна консумация над 30 гигавата, като компенсацията е 85%. Днес на енергийна комисия 
в парламента, в присъствието на ръководството на КЕВР, работодателските организации ще представят своите разчети, 
които показват къде са резервите за намаляване на цената на тока. 
Бизнесът казва кой кой е в енергетиката 
Към Министерски съвет ще се създаде Обществен съвет по реформата в енергетиката, който ще заседава всяка сряда. Той 
ще има по-големи правомощия от сегашните обществени обсъждания, които се правят в КЕВР. Премиерът е уверил 
бизнеса и синдикатите, че ще се направят законови промени, които да задължат всички дружества от енергетиката и 
водния сектор да разкриват финансовите си отчети, така както са задължени всички публични компании. 
Работодателските организации съобщиха, че ще публикуват на специално създаден от тях сайт www.bgrabotodateli.org 
информация кой кой е в енергетиката. "Ще посочваме всички публични лица, които изказват мнения и становища, като 
започваме от нашите работодателски организации, за да е ясно дали не се защитават лични инвестиции", посочи Васил 
Велев. 
 
Вестник Сега 
 
√ Бизнесът поиска запазване на цените на тока до Нова година 
Четирите работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, заедно с индустриалните потребители на ток, се обявиха 
за спешни реформи в енергетиката и запазване на цените до Нова година. Идеята е след това в сектора да бъде извършена 
ударна реформа. 
"Енергетиката в България е смъртоносно болен и сега иска да прехвърли тази болест и на останалата част от икономиката", 
заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
На протест в петък заводи, предприятия и по-дребни фирми ще спрат работа за час заради новите цени от 1 юли. "Ценовото 
предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е увеличение с 13 до 20% на цената на 
електроенергията за над 5000 предприятия, които са гръбнака на българската индустрия", обясни Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
"Брашненият чувал няма повече брашно за изтупване при това положение", заяви още Велев. Според него подобно 
поскъпване на електроенергията ще се отрази и на цените на дребно в посока нагоре. 
"Продължава да се субсидира електричеството на гражданите за сметка на индустрията. Това е неприемливо. Ние сега 
раздаваме блага, извадени от оборота чрез цената на тока за фирмите и ги раздаваме на всички", каза и шефът на БТПП 
Цветан Симеонов. 
Работодателите обобщиха, че в енергетиката цари безхаберие, лошо управление, много кражби, корупционни практики, 
неспазване на закона. Според бизнеса в енергетиката много резерви, с които може да се избегне това поскъпване на 
цената на тока за индустрията. "Ние можем да посочим тези резерви и да кажем как неефективностите могат да бъдат 
преодолени", каза Васил Велев. 
 
Вестник Банкеръ 
 
√ Бизнесът иска облекчения при закупуването на над 10 гигаватчаса ток от ВЕИ 
В Закона за енергетиката ще бъдат предложени промени, които да дадат възможност на Комисията за енергийно и водно 
регулиране да формира цената на таксата "задължение към обществото" при износ на електрическа енергия. Това съобщи 
енергийният министър Теменужка Петкова след поредната среща на правителството с работодателските и синдикалните 
организации, свързана с проблемите в енергийния сектор. Поправките ще бъдат внесени в Народното събрание, където 
депутатите сами ще преценят дали да приемат законовите промени. 
По предложение на бизнеса премиерът Бойко Борисов е разпоредил да се изготвят и законови промени, с които 
дружествата, контролирани от енергийния регулатор и тези с над 50% държавно или общинско участие да разкриват 
информация, каквото са задължени да обявяват борсовите компании. Става въпрос за периодични финансови отчети, 
сделки между свързани лица и друга информация. 
Другата тема на разговора е била Наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията във връзка с разходите за 
изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ и по конкретно с това от какъв праг може да се ползва тази помощ. Петкова 
съобщи, че бизнесът е предложил вариант, който тепърва ще бъде анализирин. Предложението е за съставянето на скала 
– от 0 до 10. Така например при потребление до 10 гигаватчаса електроенергия годишно облекчението да е 50%, до 20 
гигаватчаса – 60%, до 30 гигаватчаса – 70% и над 30 гигаватчаса – 80%. Според работодателите договорката по тази наредба 
ще намали загубите на Националната електрическа компания. 
Енергийният министър увери, че реформите в енергетиката не поставят под въпрос броя на работещите в системата и не 
се предвиждат съкращения в държавната енергетика, нито намаляване на заплати.  
За да има облекчение за бизнеса обаче, наредбата трябва да бъде нотифицирана от Европейската комисия. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че според разчетите на бизнеса 
има възможност цената на тока за индустрията да не бъде увеличена или ако има скок, той да е символичен. По думите 
му таксата "задължение към обществото" трябва да се увеличи само с 1.16 лв. до 20.09 лв., а не както беше предвидено 
първоначално - над 40 лева. 
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Бизнесът се закани още да развенчае "митовете", че битовите потребители плащат 50 лева такса "задължение към 
обществото". Според работодателите реалната сума е 6.37 лева. 
Бизнесът е създал интернет страница, на която ще бъдат публикувани съвместните позиции на четирите национално 
представени работодателски организации. В рубрика "Кой кой е" пък ще бъдат публикувани свързаните лица, като се 
започне от ръководствата на работодателските организации, за да се знае дали се защитава общественият интерес или 
личните инвестиции. 
Междувременно енергийният министър Теменужка Петкова увери, че гръцката криза не представлява заплаха за 
изграждането на газовата връзка с Гърция и допълни, че дори се водят преговори за подписването на окончателното 
инвестиционно споразумение за изграждането на интерконектора с южната ни съседка. 
 
dir.bg 
 
√ Токът за износ - с обществена добавка 
При износ на ел.енергия КЕВР да има възможност да формира цена "задължение към обществото", предвижда 
проектозакон. Ще има облекчения за голямата индустрия. 
Проектът дава възможност при разработването на съответна методика на КЕВР да прояви по-голяма гъвкавост при 
определянето на цена "задължение към обществото" във връзка с електроенергията за износ, обясни енергийният 
министър Теменужка Петкова след поредна среща на министри, работодатели и синдикати.  
Смисълът на текста за промяна в Закона за енергетиката е, че КЕВР ще преценява дали и кога износителите да формират 
такса обществена добавка, на практика това са държавните АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-2".  
От КНСБ изразиха опасение, че това може да засегне заетите в двете дружества.  
Цената на тока за индустрията  
Васил Велев обясни, че направеното дотук е основание цената да се задържи или да има символично увеличение от 1% 
или 2%. По думите му такса "задължение към обществото" следва да се увеличи само с 1,16 лева до 20,09 лева, а не както 
беше предвидено първоначално - над 40 лева.  
В края на миналия месец КЕВР реши да премести началото на ценовия период за електроенергията с месец - от 1 август. 
Целта бе да бъдат приети промените в Закона за енергетиката, които да не позволят покачването на цената на тока, 
особено за бизнеса. Там заради такса "обществена добавка" токът можеше да поскъпне с до 20%. 
Ще падат ли заплати в енергетиката? 
Съпредседателят на РБ Найден Зеленогорски припомни за обещанието на кабинета да свие разходите в държавната 
енергетика с 10%. Според него в енергетиката има много течове и кражби.  
Според мен трябва да се погледнат внимателно и заплатите. Средната работна заплата в енергетиката е 3100 лв. и тук не 
говорим за обикновените енергетици или суперспециалистите в АЕЦ „Козлодуй“. Говорим за това, че има нива в 
българската държавна енергетика, които отдавна са постигнали такива високи нива в заплащане, които са абсолютно 
несъпоставими с живота, който живеят българите, каза по БНР Зеленогорски.  
Държавна помощ за големи енергийни потребители 
Днес беше обсъдено от какъв праг нагоре енергоемките и енергоинтензивни предприятия могат да се възползват от 
държавна помощ.  
Петкова съобщи, че днес работодателите са направили единно предложение, което предстои да бъде анализирано.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев информира, че предложението на бизнеса е да има 
скала, която да започва от нула - до десет гигаватчаса годишно потребление с петдесет процента облекчение, до 20 
гигаватчаса - 60 на сто, от 20 до 30 гигаватчаса - 70 на сто, и над 30 гигаватчаса - е 80 на сто. Той уточни, че общата сума на 
облекченията няма да надвиши предварително зададените в модела.  
Велев информира, че по предложение на работодателите, подкрепено от синдикатите, днес премиерът е разпоредил да 
се предложат поправки в законодателството, с които да се задължат дружествата, чиято дейност се контролира от КЕВР, 
както и дружествата с над 50 на сто държавно или общинско участие, да разкриват информация - такава, каквато са 
задължени да разкриват компаниите, търгувани на борсата. 
 
Канал 3 
 
√ Предложение: Облекчения за бизнеса за над 10 гвтч ток 
Нова наредба ще спре загубите на Националната електрическа компания 
До две договорености са достигнали бизнес, синдикати и държава по отношение цената на електроенергията на днешната 
си среща в Министерски съвет. Първата от тях е по отношение на облекченията за индустрията. “Предложението е прагът 
за облекчения на индустрията да започне от 10 гигават часа годишно потребление“, съобщи енергийният министър 
Теменужка Петкова. Промяната обаче ще бъде анализирана и преди да се премине към окончателното и приемане трябва 
да получи нотификация от Европейската комисия. 
Втората договореност е свързана с  добавянето на нови текстове  към Закона за енергетиката, които да дадат възможност 
КЕВР да формира цената на таксата “задължение към обществото“. “Текстът ще бъде внесен в Народното събрание, където 
депутатите ще преценят дали да приемат законовата промяна“. 
Според Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал новите договорености няма да позволят цената на 
електроенергията да бъде увеличена.  "Договореностите, които постигнахме по наредбата ще спрат загубите на НЕК. Така 
компанията няма да продължи да генерира загуби, резултатът ще бъде нулиран“, констатира той.Той заяви, че трябва да 
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бъдат спрени, разпространяваните в обществото митове, че задълженията на обществото, плащани от бита са 50 лв. и 
цената за индустрията ще се увеличи с 1-2%.Според него задълженията към обществото не са 50 лв. както се твърди, а 6, 
37 лв. 
 "Договореностите, които постигнахме по наредбата ще спрат загубите на НЕК. Така компанията няма да продължи да 
генерира загуби, резултатът ще бъде нулиран“. 
Велев съобщи още, че АИКБ е създала интернет страница, на коята ще се публикуват съвместните позиции на четирите 
организации на работодателите и различни сигнали, които постъпват", допълни той. 
 
news.bg 
 
√ Няма да има съкращения в държавните енергийни предприятия, уверява властта 
Реформите в сектор Енергетика не поставят под заплаха местата на работещите в държавните енергийни предприятия, 
нито заплатите им. 
Това увери министърът на енергетиката Теменужка Петкова на брифинг в МС след поредното заседание на Обществения 
съвет по енергетика. 
И тази сряда премиерът Бойко Борисов отвори вратите на Министерски съвет и покани на разговор синдикати и 
работодатели отново за цената на тока и проблемите в родната енергетика. 
Въпреки, че след края на заседанието всички показаха разбирателство, от КНСБ изразиха притеснение за работещите в 
държавните АЕЦ „Козлодуй" и ТЕЦ „Марица Изток 2". 
 „Искаме да се срещнем заедно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с мениджърските екипи на двете 
държавни енергийни компании и да ни уверят, че въпреки съкращаването на разходи, работниците там ще си запазят 
местата", отсече вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров. 
В отговор министър Петкова заяви, че и за минута не се е говорило за съкращаване на работници в сектора на държавната 
енергетика, нито пък за намаляване на работните им заплати. „Сега се ограничават административните разходи в сектора", 
припомни енергийният министър. 
Притеснение за държавните енергийни компании изрази и президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов. „Имаме 
притеснения, че идеята - „всички въпроси да бъдат решени" е за сметка на държавните предприятия в енергетиката - „ТЕЦ 
Марица Изток 2" и АЕЦ „Козлодуй", посочи Манолов. 
От КТ „Подкрепа" са притеснени и в посока на работата на енергийния регулатор. „С последните законодателни промени 
се повиши независимостта на КЕВР и сега тя има възможност да води политика. Това поражда силни притеснения, че там 
е възможно да се случват нещата, които няма да са изцяло в хармония с обществения интерес",  заподозря президентът 
на синдиката. 
Все пак правителство, синдикати и работодателите са обсъдили и са дали единна положителна оценка на предложението 
с промени в Закона за енергетиката да се налага такса „задължение на обществото" и върху цената за износ на 
електрическа енергия. 
 „Ще предложим това в Народното събрание и там депутатите ще преценят дали тази законодателна промяна ще стане 
факт или не", разказа министър Петкова. 
 „Има възможност цената на електроенергията да не бъде увеличена или пък да има съвсем символично увеличение" - 
похвали се след заседанието и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
 
3e-news.net 
 
√ Наредбата за облекчаване на бизнеса от ВЕИ да бъде съпроводена със скала за потреблението, предлагат 
работодателите  
В Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ върху индустрията да има скала за потреблението от бизнеса. 
Товапредлагат в свое становище работодателските организации,  стана ясно от обяснението на министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова след поредната среща на представители на правителството с работодателите и синдикатите. 
Министърът обясни, че предстои предложението да бъде анализирано, но в същото време, позовавайки се на 
работодателските организации тя коментира, че предложеният вариант няма да наруши финансовите  параметри на 
предложените от КЕВР финансови баланси. 
Предстои Наредбата да бъде изпратена за нотификация в ЕК, за да може индустрията да ползва държавната помощ по 
насоките на Комисията, добави Петкова. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил  Велев от своя страна съобщи, че предложението на 
бизнеса е да има скала,  която да започва от нула - до десет гигаватчаса годишно  потребление с петдесет процента 
облекчение, до 20 гигаватчаса - 60 на сто, от 20 до 30 гигаватчаса - 70 на сто, и над 30 гигаватчаса - е 80 на сто. 
По думите му, общата сума на облекченията няма да надвиши предварително зададените в модела. 
По предложение на работодателите, подкрепено от синдикатите, днес премиерът е разпоредил да се направят поправки 
в законодателството, с които да се задължат дружествата, чиято дейност се контролира от КЕВР, както и дружествата с над 
50 на сто държавно или общинско участие, да разкриват информация - такава, каквато са задължени да разкриват 
компаниите, търгувани на борсата, заяви още Васил Велев. 
Има възможност цената за електроенергията да не бъде увеличена или да има символично нарастване, каза той. По 
думите на председателя на АИКБ Общественият съвет за реформи в енергетиката ще заседава  всяка сряда. 
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На базата на вече постигнатите споразумения, които се  оформят като промени в съответни закони и които постъпват в 
КЕВР като резултати от финансови проверки, използвайки съществуващия модел и новите параметри в него, има 
възможност цената за  електроенергия да не бъде увеличена или да има символично  увеличение, обясни пред журналисти 
Велев. По думите му цената,  наречена "задължение към обществото", следва да се увеличи с  1,16 лв. до 20,09 лв., а не 
както е предвидено първоначално - над 40 лева. 
Постигнатите  споразумения и спазването на Наредбата ще доведе и до това НЕК да не продължи да генерира загуби, 
обясни още той, като допълни, че разчетите ще бъдат представени на заседанието на парламентарната комисия по 
енергетика.  
Освен това на интернет страницата на работодателските  организации ще бъде качена информация за свързаните лица, 
като ще се  започне с ръководствата на тези организации. Там ще има и разчети  защо задълженията към обществото, 
които плаща населението в  момента, не са 50 лева, както се твърди, а са 6,37 лв., каза председателят на АИКБ. 
От синдикатите изразиха притеснения, че при пренаместването на параметрите на енергийната система всички въпроси 
ще бъдат  решени за сметка на държавните предприятия - производители на  електроенергия, визирайки въвеждането на 
т. нар. такса "износ".  
С тези предприятия са свързани и мините, в които сумарно работят 30 000 души, на които според синдикатите ще се 
прехвърли  тежестта по регулирането на цените на електроенергията. 
 
actualno.com 
 
√ Предлага се компаниите, контролирани от КЕВР, да разкриват информация за свързани лица 
По предложение на работодателите се разпореди да се подготвят поправки в законодателството, с които да се задължат 
дружествата, чиято дейност се контролира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и дружествата с 
над 50 % държавно или общинско участие, да разкриват информация, като сделки между свързани лица. Това обясни пред 
журналисти председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, информира "Фокус". 
"Информация, каквато са задължени да разкриват публичните дружества за периодични финансови отчети, за сделки 
между свързани лица и т.н. Сметна се, че след като тези, които се конкурират на световните пазари могат да разкриват тази 
информация, не е никаква пречка да се разкрива от монополисти", заяви Велев. По думите му, от тяхната дейност зависят 
много повече хора, потребители на обществени услуги и затова такова действие е необходимо. 
"Това е много важно решение, което ще позволи да се анализират резултатите на тези дружества от обществеността. Става 
въпрос за всички в сферата на дейност на КЕВР - доставчици на обществени услуги и дружествата с преобладаващо 
държавно участие", уточни още Васил Велев. 
 
akcent.bg 
 
√ Бизнесът сметна: Таксата за обществото леко да поскъпне  
Таксата “задължения към обществото” към цената на тока можело да се задържи за бизнеса на цена от 18,93 лв. или леко 
да поскъпне до 20,9 лв. на мегаватчас, а не да е 40 лв., както бе записано в доклада на КЕВР. 
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България след среща при премиера 
Бойко Борисов на представители на работодатели и синдикати. 
При Борисов е обсъждано дали износът на ток да бъде обложен с таксата “задължения към обществото”. Министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова каза, че вкарват в закона текст, който да даде право на КЕВР да преценява дали да го 
направи и в какъв размер да бъде тя. 
Бизнесът е предложил и скала на потребление на еленергия от индустрията. Надхвърляйки определен лимит ток, 
предприятията ще плащат по-малко за зелена енергия. Например при потребление над 10 гигаватчаса годишно да не се 
плаща 50% от зелената енергия, а при над 30 гигаватчаса процентът на облекчение вече става 80. 
Петкова обяви, че нейният екип ще анализира как това ще се отрази финансово по веригата в енергетиката. 
Шефът на КЕВР Иван Иванов пък каза, че е възможно токът за бита да поевтинее заради въведената в проектозакона за 
енергетиката вноска от 5% върху приходите, която всеки месец трябва да плащат всички производители на еленергия. 
На срещата с бизнеса премиерът Борисов е поискал всички договори на дружествата, чиито цени на тока определя КЕВР, 
да станат публични, съобщи Васил Велев. 
В същото време Мартин Димитров и група депутати внесоха промени, които предвиждат да няма търговска тайна за 
производители на еленергия , за дружества в енергетиката с 50% държавно и общинско участие, за НЕК, ЕСО и ерепетата. 
Те са длъжни в 14-дневен срок от сключване на сделка за еленергия за регулирания пазар да обявят договорите на сайта 
на КЕВР. За вече сключените договори това трябва да стане до 30 дни след влизане на закона в сила. 
 
forumnews.bg 
 
√ Въвеждат още отстъпки от цената на тока за индустрията 
На специална интернет страница бизнесът ще обявява кой кой е в енергетиката и какви лични интереси защитава  
Повече индустриални предприятия ще получат отстъпка от цената на тока с още законодателни промени в сектор 
„Енергетика“. За това се договорига бизнесът, синдикатите и дръжавата след поредна среща при премиера Бойко Борисов. 
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С поправките на Комисията за енергийно и водно регулиране ще се предложи и износителите на електроенергия да 
формират цена „задължение към обществото“. Големите индустриални потребители на ток ще получават държавна 
помощ, а бизнесът ще изсветлява въпроса „кой кой е в енергетиката“. 
Облекченията за индустрията 
Ресорният министър Теменужка Петкова пое ангажимент да се направят бързи сметки по предложението от страна на 
бизнеса за скала как големите потребители да бъдат улеснени. Тя ще бъде включена в Наредбата за намаляване на 
тежестта върху индустрията, която произвежда енергия от възобновяеми източници. По думите на Петкова документът 
трябва да бъде изпратен за нотификация в Брюксел възможно най-скоро. 
 „До 10 гигаватчаса е 50 процента облекчението, до 20 става 60%, от 20 до 30 гигаватчаса – 70%, над 30 облекчението е 
80%, така че общата сума на облекченията няма да надвиши тези, които предварително са зададени в модела“, обясни 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Текстът за промяна в Закона за енергетиката по отношение на таксата „задължение към обществото“ гласи, че КЕВР ще 
преценява дали и кога такава да формират износителите, които на практика са държавните АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-
2“. От КНСБ изразиха опасение, че това може да  засегне заетите в двете дружества, но Петкова отрече това да се планира 
на този етап. 
 „Не се говори за съкращаване на хора, работници, служители в държавната енергетика, нито за намаляване на техните 
възнаграждения. На този етап реформата стартира от анализа на разходите, свързани с административните разходи и по-
конкретно с разходите, които са свързани с външни услуги“, уточни министърът. 
Токът може да не поскъпне 
Васил Велев посочи, че направеното дотук е основание цената да се задържи или да има символично увеличение от 
процент или два. „Като „задължение към обществото“ следва да се увеличи само с 1,16 лева до 20,09 лева, а не както беше 
предвидено първоначално – над 40 лева“, поясни председателят на АИКБ. 
Той съобщи, че всяка сряда вече ще заседава обществен съвет по реформите в енергетиката, който вече бил факт. „На база 
на вече постигнатите договорености, които се оформят като проектозакони за изменение и допълнения на закони, 
постъпващи в КЕВР като резултати от финансови проверки има възможност цената за ел. енергия да не бъде увеличена“, 
убеден е Велев. 
 „Кой кой е в енергетиката“ 
На специална интернет страница бизнесът ще обявява кой кой е в енергетиката и какви лични интереси защитава. 
 „За да е ясно, когато  в една или друга медия, контролирано от един или друг наш представител, член, се публикува едно 
или друго твърдение или теза, дали се защитава общественият интерес или се защитават личните инвестиции“, обясни 
Васил Велев. 
 
mediapool.bg 
 
√ Ударно законотворчество срещу поскъпването на тока 
ПФ иска спиране договорите с американските централи, ГЕРБ ще режат ВЕИ-тата, а Реформаторите ще правят 
държавната енергетика прозрачна 
Три законопроекта, чиято цел е да задържат повишаването на цената на електроенергията от август, внесоха във вторник 
вечерта и в сряда управляващите от ГЕРБ, Патриотичния фронт и Реформаторския блок. Целта е ударно да се разгледат и 
приемат до 24 юли поправките и допълненията, за може на тяхна база Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), 
която отложи намеренията си да вдигне цената на тока за бита с 2 процента и за бизнеса – между 13 и 20 на сто, да вземе 
окончателно решение за задържане на поскъпването. 
Шефът на регулатора Иван Иванов обяви пред журналисти, че внесените предложения би трябвало да доведат до 
намаляване на изчислените от КЕВР отложени цени. 
"Ние като регулатор не само ще оценим направените предложения, но и за нас би било много добре, ако се реализира 
едно такова понижение на цената (не сегашната, а на предложената по-висока от 1 август – б. ред.), коментира той. 
Предложените от депутати от ГЕРБ промени в Закона за енергетиката ще бъдат разгледани още в четвъртък на извънредно 
съвместно заседание на комисиите по енергетика и комисията за наблюдение дейността на КЕВР. 
Освен тези корекции обаче има внесен от Патриотичния фронт проект за изцяло нов закон за прекратяване на 
дългосрочните договори за изкупуване на тока от американските топлоцентрали "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал 
Марица Изток 3", компенсиране на техните разходи съответно от 1.979 млрд. лв. и 1.056 млрд. лв. за няколкогодишен 
период от специално създаден с вноски от мрежовите оператори фонд. Реформаторският блок пък иска допълнение в 
Закона за енергетиката, което да свали търговската тайна за енергийните предприятия с над 50 процента държавно или 
общинско участие и те да са длъжни да публикуват договори и информация, подобно на листваните на борсата дружества. 
Идеите на ГЕРБ бяха оповестени още миналата седмица след среща на енергийния съвет към министерския съвет, в който 
участваха и работодатели и синдикати. Всички електроцентрали ще внасят по 5 процента от приходите си от продажба на 
ток без ДДС във фонд "Сигурност на електроенергийната система". До пето число всеки месец производителите ще трябва 
да подават данни за произведената от тях електроенергия, а вноските ще се внасят до 15-те ежемесечно. Във фонда ще 
влизат и приходите от търговията със спестени държавни парникови газове. На него се разчита да компенсира недостига 
на обществения доставчик за изкупуване на енергията от зелените централи, когенерациите и американските ТЕЦ. 
НЕК ще изкупува енергия от ВЕИ по преференциална цена само до размера на определено от регулатора в бъдещото 
ценово решение количества, а енергията над това ще се търгува по цена на балансиращ пазар, които са изключително 
ниски. 
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КЕВР ще може да определи индивидуални цени за онези възобновяеми източници, за които се установи, че се разминава 
реалните инвестиционни разходи и декларираните. 
След ново заседание на енергийния съвет в сряда, пред журналисти енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че 
ще се предложи и законов текст, който ще позволи на КЕВР по нейна преценка да налага такса "задължение към 
обществото" и на износителите на електроенергия, които в момента са освободени от това задължение за останалите 
играчи на свободния пазар. 
Петкова обясни още, че с бизнеса е обсъдено и разширяването на държавното подпомагане за енерегоемките 
производства, което по думите й няма да наруши финансовите параметри на на ценовото предложение на КЕВР. 
От думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев стана ясно, че бизнесът иска 
подпомагане за има за всички фирми, като най-малко ще е за тези с консумация до 20 гигаватчаса, които ще имат отстъпка 
в таксата "задължение към обществото" от 60 на сто, консумацията от 20 до 30 гигаватчаса да плаща със 70 на сто по-ниска 
такава такса, а за заводите, харчещи над 30 гигаватчаса ток – да е 80 на сто. ТГЕРБ бяха готови да отстъпят за редукция на 
такса "задължения към общественото" от За предприятията, ползващи между 2 и 10 ГВтч, се планира отстъпка от 30% в 
цената, при потребление от 10 до 20 ГВтч – 40% редукция, а при консумация от 20 до 30 ГВтч намалението ще е 50 на сто 
Патриотичният фронт иска със закон да се приеме прекратяването на договорите с американските централи. Според 
тяхната идея това трябва да стане доброволно като на двамата инвеститори се изплатят близо 3 млрд. лв. общо, които ще 
се наберат чрез компенсационен механизъм, захранват с такси от държавния "Електоренергиен системен оператор" и ЧЕЗ, 
ЕВН и "Енерго-Про" в продължение на поне 5 години. 
Реално обаче разходите за тези компенсации ще бъдат отново вкарани в цената за всеки клиент, макар и по нов 
механизъм. 
Предстои разглеждането на тези идеи и реформаторската – за публичност на държавните и общински енергийни фирми" 
 
novinite.bg 
 
√ Договориха се за праг на облекчения за индустрията и такса "задължение на обществото"  
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова съобщи, че бизнесът, синдикати и държавата са постигнали две 
договорености по отношение цената на електроенергията на днешната си среща в Министерски съвет. 
"Първата е по отношение на облекченията за индустрията. Предложението е прагът за облекчения на индустрията да 
започне от 10 гигават часа годишно потребление. Първо обаче наредбата трябва да бъде внесена в Европейската комисия 
за нотификация“, коментира Петкова след срещата, предаде репортер на Novinite.bg. 
Втората договореност е добавяне на нови текстове към Закона за енергетиката, които да дадат възможност КЕВР да 
формира цената на таксата “задължение към обществото“. Този текст ще бъде внесен в Народното събрание, където ще 
бъде разгледан от депутатите. 
Министър Петкова уточни, че обясни, че темата какъв трябва да бъде прагът, след който предприятията, които са 
енергоемки, могат да ползват тази помощ, все още се обсъжда. Тя заяви, че вече има вариант, по който може да бъде 
постигнат консунсус и който няма да наруши финансовите параметри предложени от КЕВР. 
Тя поясни за пореден път, че цените на тока са от компетентността на КЕВР, затова не може да коментира дали ще има 
увеличение. 
Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов изказа опасения, че проблемите в енергетиката ще бъдат решени за 
сметка на държавните предприятия АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица 2". Според него в момента Комисията за енегийно и 
водно регулиране не е достатъчно независима, за да провежда политика, която ще определя размера на едни или други 
такси. 
"Предлагаме стара идея, която не беше реализирана, да бъде създаден обществен съвет, в който да участват синдикати, 
работодатели и потребителите с доста по-разширени правомощия от тези, които има механизмът на общественото 
обсъждане. Настояваме да бъде създаден такъв съвет с по-сериозни правомощия, а не само да се седи и да слуша 
информация за това какво ще стане", заяви Манолов. 
Министър Петкова го успокои, че в сектор "Енергетика" имало недостатък от съмнения относно числеността на хората, 
които работят в нея. "Това, което се прави е предприемане на мерки и действия във връзка със стабилизирането на сектора. 
Не се предвижда съкращаване на хора", заяви тя. 
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал подчерта, че трите страни в преговорите работят, за да не позволят 
цената на тока да бъде увеличена. Той обяви, че са постигнали договореност за спиране на загубите в НЕК. 
Според Велев заяви, че трябва да спрат и разпространяваните митове, че задълженията на обществото, плащани от бита 
са 50 лв. и цената за индустрията ще се увеличи с 1-2%. Според него задълженията към обществото не са 50 лв. както се 
твърди, а 6, 37 лв. 
 
agroplovdiv.bg 
 
√ Големите индустриални консуматори на ток ще получават държавна помощ 
С такса „задължение към обществото“ ще бъдат натоварени и износителите на електроенергия 
Големите индустриални потребители на ток ще получават държавна помощ, а износителите на електроенергия също ще 
плащат такса „задължение към обществото„. За това се договориха днес при премиера Бойко Борисов и с участието на 
енергийния министър Теменужка Петкова бизнесът и синдикатите. Предложенията ще бъсат внесени в Комисията за 
енергийно и водно регулиране. 
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Министър Петкова пое ангажимент документът с предложенията и разчетите по тях да се изпрати за нотификация в 
Брюксел. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обясни, че предложението на бизнеса е при 
потребление до 10 гигаватчаса облекчението да е 50 процента, до 20 – 60%, от 20 до 30 гигаватчаса – 70%, над 30 – 80%. 
Текстът за промяна в Закона за енергетиката по отношение на таксата „задължение към обществото“ гласи, че КЕВР ще 
преценява дали и кога такава да формират износителите, които на практика са държавните АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-
2″. От КНСБ изразиха опасение, че това може да засегне заетите в двете дружества, но Петкова отрече това да се планира 
на този етап: 
Теменужка Петкова изрично подчерта, че при договорките не става въпрос за съкращаване на хора, работници, служители 
в държавната енергетика, нито за намаляване на техните възнаграждения. На този етап реформата стартира от анализа на 
разходите, свързани с административните разходи и по-конкретно с разходите, които са свързани с външни услуги. 
На този етап на преговорите за цената на електроенергията  и мерките, които се вземат за намаляване на разходите в 
държавните енергийни дружества, да предпоставка цената да се задържи или да има символично увеличение от 1% или 
2%. Таксата „задължение към обществото“ ще се увеличи само с 1.16 лв. до 20.09 лв. вместо до над 40 лв., както бе в 
първоначалното предложение на КЕВР.  
На специална интернет страница бизнесът ще обявява кой кой е в енергетиката и какви лични интереси защитава. 
 
economix.bg 
 
√ ЦЕНИТЕ НА ЗЕЛЕНИЯ ТОК МОЖЕ ДА БЪДАТ НАМАЛЕНИ 
Комисията за енергийно регулиране трябва да преразгледа цените на ВЕИ, предвижда проект за промени в Закона за 
енергетиката и закона за ВЕИ, внесен от Делян Добрев и други депутати в парламента. С него се въвеждат обявените 
миналата седмица мерки, по-голямата част от които изискват законодателни промени. Междувременно на среща при 
премиера работодателите, синдикатите и представители на правителството договориха механизъм на държавна помощ, 
при което токът за големия бизнес ще поскъпне доста по-малко. 
Определянето на индивидуални цени не бе анонсирано тогава. То дава възможност за сериозна промяна на условията за 
ВЕИ, като отговорността за това ще падне върху незавасимата КЕВР. Тя ще бъде длъжна да намали цените на 
фотоволтаичните и вятърни централи, при които одитите на АДФИ са открили съществено превишение (с над 5%) на 
инвестиционните разходи. 
Проектът предвижда по преференциални цени да се изкупуват само количества ток, които съответстват на наложената 
норма на възвращаемост със съответните решения на ДКЕВР за определяне на преференциални цени за ВЕИ. Тези цени се 
определяха групово и зависиха от периода на присъединяване на съответната централа, а както economix.bg писа, 
решенията са натъкмявани и в тях дори има явна грешка. Така или иначе сега се разчита така да се определи по-ниско 
количество, подлежащо на изкупуване (според тази норма). Количествата над този праг ще се изкупуват по цена за 
излишък на балансиращия пазар, която е примерно 6 лв. за мегаватчас на фона на 119 лв. мегаватчас цена на обществения 
доставчик, по която се изкупуваше излишъкът досега. 
Освен това се променя самата идея за групови преференциални цени. Според сегашния закон тези цени не се променят за 
целия срок на договора, тоест, който се е присъединил през 2012 г. , има лукса да продава скъп ток 20 години. Според 
вносителите не се отчитат действителните разходи за изграждане на фотоволтаичните и вятърни централи, които може да 
са по-малки от признатите. Затова се дава право на КЕВР да анализира информацията от одитите на ВЕИ и да определя 
индивидуални цени за съответния производител. Производителите ще възстановяват допълнтителните приходи, получени 
от прилаганите преференциални цени за периода до определяне на индивидуална цена. 
До 31 юли КЕВР трябва да установи нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са 
определени преференциалните цени в съответните решения на комисията. 
Шест сдружения на производители на зелена енергия вече се обявиха срещу промените, като припомниха препоръаката 
на ЕК към властите „да избягват необявени или влизащи в сила със задна дата промени в схемите за подпомагане. Трябва 
да се вземат предвид законните очаквания на инвеститорите за възвръщаемост от направените вложения.“ 
С проекта се създава новият фонд „Сигурност на електроенергийната система”, чиято цел е да покрива тарифния дефицит 
на НЕК. За целта се въвежда нова такса – 5% върху ежемесечните приходи от продадена ел. енергия без ДДС. Вноските ще 
се правят от производителите на ток, но няма легално определение, така че може да предполагаме, че това са всички, 
включително заводските централи. Фондът ще се управлява от доста голям (7-членен) УС, като ще е част от 
консолидирания, но не от държавния бюджет. 
С допълнение чл. 100 от Закона за енергетиката се предвижда при недостиг на еленергия, закупена по реда на чл. 93а от 
ЗЕ НЕК да осигури количеството. В момента общественият доставчик може само да продава по свободни цени на енергия. 
Промените засягат и компенсирането на невъзстановяваемите разходи и разходите за задължения към обществето, като 
в механизма се включат ЕСО и операторите на ЕРП. Разходите, които трябва да бъдат компенсирани са тези по чл. 34 и чл. 
35 от ЗЕ, произтичащи от наложени задължения към обществото. Тези разходи следва да бъдат възстановявани чрез 
регулирана цена, която се заплаща от всички крайни клиенти. ЕСО и ЕРП са такива, доколкото купуват енергия за 
технологични разходи. 
Друга мярка, договорена на 3 юли, за която не е необходима законодателна промяна, е намаляването на 
административните разходи на държавните дружества. Още през миналата седмица е издадена заповед на министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, според която Българският Енергиен Холдинг, като принципал на държавните енергийни 
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дружества, се задължава да предприеме действия за намаляване на тези разходи с минимум 10% за следващите 3 години, 
съобщиха от Министерството на енергетиката. 
Това не означава съкращаване на персонал и заплати, а редуциране на средствата, свързани с командировки, горива, 
поддръжка на автомобили, консултантски услуги, абонаменти и др. Според данните от предварителните разчети, само до 
края на тази година ще бъдат спестени 20 млн. лв. 
Днес беше обявен и новият пакет от мерки за смекчаване на планираното поскъпване на тока. Той включва налагане на 
такса „задължения към обществото“ и за износа, а големият бизнес ще получи по-големи компенсации. 
До 10 гигаватчаса е 50 процента облекчението, до 20 става 60%, от 20 до 30 гигаватчаса – 70%, над 30 облекчението е 80%, 
така че общата сума на облекченията няма да надвиши тези, които предварително са зададени в модела, обясни Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, цитиран от БНР. Той уточни, че таксата „задължение към 
обществото“ следва да се увеличи само с 1,16 лева до 20,09 лева, а не както беше предвидено първоначално – над 40 лева. 
Текстът за промяна в Закона за енергетиката по отношение на таксата „задължение към обществото“ гласи, че КЕВР ще 
преценява дали и кога такава да формират износителите, които на практика са държавните АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-
2″. 
От КНСБ изразиха опасения, че това може да засегне заетите в двете дружества. 
 
vsichkinovini.com 
 
√ Предлага се компаниите, контролирани от КЕВР, да разкриват информация за свързани лица 
По предложение на работодателите се разпореди да се подготвят поправки в законодателството, с които да се задължат 
дружествата, чиято дейност се контролира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и дружествата с 
над 50 % държавно или общинско участие, да разкриват информация, като сделки между свързани лица. Това обясни пред 
журналисти председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, информира "Фокус". 
 
ureport.bg 
 
√ Държавна помощ за бизнеса заради цената на тока 
На поредна среща при премиера Бойко Борисов днес, предприемачи, синдикати и управляващи договориха още 
законодателни промени, свързани с цените на тока, които да подпомогнат бизнеса. До 24 юли беше срокът, в който 
парламентът да приеме промените в закони, свързани с цените на тока и енергетиката. Заседание на създадения наскоро 
Обществен съвет, който се занимава със сектор „Енергетика“. 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще предложи и износителите на електроенергия да формират цена 
„задължение към обществото“ – такса, която в момента се плаща от фирмите и всички крайни потребители на свободния 
пазар на електроенергия. Тя беше въведена през 2013 г. и в момента е 18.93 лева за мегаватчас. 
Въведената през 2013 г. такса замести предишните три добавки – за зелена енергия, за субсидиране на топлофикациите и 
за доплащане на двете американски ТЕЦ в „Марица-изток“. Според Закона за енергетиката до септември трябва да бъде 
създаден механизъм за облекчаване на енергоемки индустрии при заплащането й. 
Текстът за промяна в Закона за енергетиката по отношение на таксата „задължение към обществото“ гласи, че КЕВР ще 
преценява дали и кога такава да формират износителите, които всъщност са държавните АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-
2″. 
В резултат таксата „задължение към обществото“ следва да се увеличи само с 1.16 лева до 20.09 лева, а не както беше 
предвидено първоначално – над 40 лева от 1 юли. 
Днес беше решено още големите индустриални потребители да получават държавна помощ. Министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова обеща да се направят бързи изчисления по предложението на бизнеса за скала как големите 
потребители да бъдат улеснени и документът да се изпрати за нотификация в Брюксел. Без санкция от ЕС България няма 
как да одобри такава държавна помощ. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриални капитал обясни параметрите на предложението: „Предложението на 
бизнеса е за скала, която започва от нула, тоест до 10 гигават часа – 50 процента е облекчението, до 20 гигаватчаса – 60 
процента, от 20 до 30 гигаватчаса – 70 процента, над 30 гигаватчаса – 80 процента“. 
Направени са много по-прецизни сметки, с други параметри също се варира, така че общата сума на облекченията няма 
да надвиши предварително зададените в модела, увери Велев. 
По предложение на работодателите, подкрепено от синдикатите, премиерът е разпоредил да се подготвят поправки в 
законодателството, с които да се задължават дружествата, чиято дейност се контролира от КЕВР и дружествата с над 50% 
държавно или общинско участие да разкриват информация, каквато са задължени да разкриват публичните дружества, 
които се търгуват на фондовата борса. 
Васил Велев обясни, че направеното дотук е основание цената да се задържи или да има символично увеличение от 1% 
или 2%: 
На специална интернет страница бизнесът ще обявява кой кой е в енергетиката и какви лични интереси защитава. За да е 
ясно, когато в една или друга медия, контролирано от един или друг наш представител, член, се публикува едно или друго 
твърдение или теза, дали се защитава общественият интерес, или се защитават личните инвестиции, каза още Велев. 
Досега беше решено още да се намали рязко изкупната цена на електроенергията, произведена от ВЕИ-та, които са 
направени със средства по европроекти, и да се създаде специален фонд. 
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nav.bg 
 
√ Предлага се компаниите, контролирани от КЕВР, да разкриват информация за свързани лица 
По предложение на работодателите се разпореди да се подготвят поправки в законодателството, с които да се задължат 
дружествата, чиято дейност се контролира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и дружествата с 
над 50 % държавно или общинско участие, да разкриват информация, като сделки между свързани лица. Това обясни пред 
журналисти председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, информира "Фокус". 
"Информация, каквато са задължени да разкриват публичните дружества за периодични финансови отчети, за сделки 
между свързани лица и т.н. Сметна се, че след като тези, които се конкурират на световните пазари могат да разкриват тази 
информация, не е никаква пречка да се разкрива от монополисти", заяви Велев. По думите му, от тяхната дейност зависят 
много повече хора, потребители на обществени услуги и затова такова действие е необходимо. 
"Това е много важно решение, което ще позволи да се анализират резултатите на тези дружества от обществеността. Става 
въпрос за всички в сферата на дейност на КЕВР - доставчици на обществени услуги и дружествата с преобладаващо 
държавно участие", уточни още Васил Велев. 
 
topnovini.bg 
 
√ Бизнесът иска двойно по-ниска такса „Задължение към обществото“ 
Правителството, синдикатите и работодателите постигнаха разбирателство по две теми, свързани с цената на 
електроенергията. Едната е свързана с предлагането на нови текстове в Закона за енергетиката, според които при износ 
на електроенергия КЕВР ще формира цената „задължение към обществото". Текстовете ще бъдат внесени в Народното 
събрание за обсъждане, заяви енергийният министър Теменужка Петкова, предаде репортер на София Topnovini.bg.  
Другият дискусионен въпрос е свързан с Наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията във връзка с разходите 
за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ и по-конкретно с това от какъв праг може да се ползва тази помощ. 
“Предложението е прагът за облекчения на индустрията да започне от 10 гигават часа годишно потребление", каза 
Петкова. Тя напомни, че за да има облекчение за бизнеса, наредбата трябва да бъде нотифицирана от Брюксел. 
Васил Велев от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обясни, че има възможност цената на тока за 
фирмите да се увеличи символично. По думите му повишението на таксата „задължение към обществото“ също трябва да 
е наполовина по-малко от предвиденото. 
„Възможно е цената на тока за фирмите изобщо да не се увеличи или това повишение да е символично. Таксата 
„задължение към обществото“ следва да се увеличи само с 1,16 лв. до 20,09 лв., а не както беше предвидено с повече от 
40 лв.“, каза председателят на АИКБ. 
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“ изрази притеснение относно таксата „задължение към обществото“ за износ, тъй като 
според него това ще ощети държавните предприятия и ще прехвърли тежестта по регулиране цените на електрическата 
енергия. 
„Ние ще продължаваме да следим внимателно процеса по наместване параметрите на енергийната система. Имаме 
притеснения, че съществува идеята всички въпроси да се решат за сметка на държавните предприятия АЕЦ „Козлодуй“ и 
ТЕЦ „Марица-Изток“ 2. Споменава се и такса износ, която плащат само тези предприятия, тъй като друг не изнася 
електроенергия. 99% от износа се формира от държавните предприятия", уточни Манолов. 
От КНСБ също изразиха притеснения за работещите в държавните АЕЦ „Козлодуй" и ТЕЦ „Марица Изток 2". 
„Искаме да се срещнем заедно с Комисията за енергийно и водно регулиране и с мениджърските екипи на двете държавни 
енергийни компании, които да ни уверят, че въпреки съкращаването на разходи, работниците там ще си запазят местата", 
каза вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров. 
Енергийният министър отговори, че няма да има съкращаване на работници в сектора на държавната енергетика, нито пък 
ще има намаляване на работните им заплати.  
 
vratza.com 
 
√ Ще позволят на КЕВР да формира цена "задължение към обществото" при износ на ток 
Законови промени ще дадат възможност на КЕВР Министерството на енергетиката ще предложи промяна в Закона за 
енергетиката, с която да се даде възможност на Комисията за енергийно и водно регулиране да формира цена 
"задължение към обществото" при износ на електроенергия. Това стана ясно от думите на ресорния министър Теменужка 
Петкова след заседанието на обществения съвет, който следи реформата в сектор Енергетика. 
На заседанието работодателските организации са предложили общ вариант за праг на годишно потребление на ток, над 
който предприятията могат да ползват държавна помощ. Това предложение ще бъде анализирано и заложено в Наредбата 
за намаляване на тежестта върху индустрията, която трябва да получи нотификация от Европейската комисия, обясни 
министър Петкова. 
От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриални капитал обясни параметрите на предложението: 
"Предложението на бизнеса е за скала, която започва от нула, тоест до 10 гигават часа - 50 процента е облекчението, до 20 
гигаватчаса - 60 процента, от 20 до 30 гигаватчаса - 70 процента, над 30 гигаватчаса - 80 процента". 
Направени са много по-прецизни сметки, с други параметри също се варира, така че общата сума на облекченията няма 
да надвиши предварително зададените в модела, увери Велев. 
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По предложение на работодателите, подкрепено от синдикатите, премиерът е разпоредил да се подготвят поправки в 
законодателството, с които да се задължават дружествата, чиято дейност се контролира от КЕВР и дружествата с над 50 на 
сто държавно или общинско участие да разкриват информация, каквато са задължени да разкриват публичните дружества, 
които се търгуват на фондовата борса. 
 
 
 

Международен координационен съвет на организациите на работодателите 
заседава във Варна 

 
 
 
 
359news.bg 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието 
на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в 
град Варна, резиденция „Евксиноград“. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на 
индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски, 
президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на 
организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. Срещата беше открита от  ротационния 
председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката 
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. 
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, 
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и 
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи 
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се 
насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование 
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат 
свободните работни места. 
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
******** 
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru 
През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за 
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и 
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически 
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид 
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по 
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства 
в повечето страни. 



16 

 

 

Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна 
и Източна Европа и Азия – 18 организации от  Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан 
(2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония 
РЕЗОЛЮЦИЯ 
От заседание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) 
Варна, 7 юли 2015 г. 
Като обсъдиха проекта на резолюция „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение на политиката за младежка 
заетост при сегашните икономически условия“, участниците в срещата акцентираха върху ограничения достъп на младите 
работници до достойни работни места в глобален план при настоящите икономически условия. В тази връзка е 
необходимо да бъдат осигурени мерки за достойна младежка заетост чрез: 
Комплексни и съгласувани действия на работодателските организации съвместно със социалните партньори, които да 
включват както макро, така и микро мерки в икономически план за увеличаване на търсенето на работна сила; 
Постигане на високи темпове на устойчив ръст на икономиката, допринасящ за нарастване на заетостта, приемане на по-
ефективна валутно-финансова и данъчна политика, както и политики в областта на търговията и социалното осигуряване. 
Тези политики трябва да съответстват на общата задача за създаване на достойни работни места; 
Активно участие в подобряване на инвестиционното законодателство, инвестиционния климат, подобряване на системата 
за професионално образование и развитие на предприемачеството; 
Предприемане на мерки за преминаване на младите хора от сферата на неформалната заетост в реалния сектор на 
икономиката чрез развитие на предприемачеството и създаване на условия, гарантиращи неговото разширение; 
Активно международно сътрудничество в областта на младежката заетост чрез развитието на партньорски отношения 
между организациите на работодателите и техните социални партньори; 
Фокусиране на действията на работодателските организации върху разширяване на взаимното сътрудничество между 
предприятията за създаване на нови работни места на основата на съвместни инвестиции. 
Одобрена от МКСОР на заседание проведено на 07.07.2015 г. във Варна, България 
Председател на МКСОР: K. Байкенов 
 
gramophon.com 
 
√ Работодателите от Европа и Азия дискутираха младежката заетост край Варна 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието на 
Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в град 
Варна, резиденция „Евксиноград“, научи Moreto.net. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския 
съюз на индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей 
Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на 
ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. Срещата беше открита от 
ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н 
Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката 
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. 
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, 
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и 
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи 
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се 
насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование 
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат 
свободните работни места.  
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
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за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
 
chambersz.com 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието 
на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в 
град Варна, резиденция Евксиноград. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на 
индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски, 
президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на 
организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. 
Срещата беше открита от ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на 
Република Казахстан г-н Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката 
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. 
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, 
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и 
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи 
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се 
насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование 
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат 
свободните работни места. 
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“ Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
******** 
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) - www.ksorr.ru 
През 2010 година АИКБ стана една от организациите - учредители на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за 
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и 
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически 
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид 
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по 
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства 
в повечето страни. 
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна 
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), 
Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония 
 
moreto.net 
 
√ Работодателите от Европа и Азия дискутираха младежката заетост край Варна 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието на 
Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в град 
Варна, резиденция „Евксиноград“, научи Moreto.net. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския 
съюз на индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей 
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Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на 
ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. Срещата беше открита от 
ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н 
Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката 
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. 
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, 
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и 
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи 
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се 
насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование 
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат 
свободните работни места.  
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
 
projectmedia.bg 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на проблемите с младежката безработица  
Насърчаването на реалния производствен сектор, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, 
законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията, както и развитието на 
предприемачеството са механизмите, гарантиращи разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране 
и провеждане на държавните политики следва да се насочат в тази посока. Около това се обединиха представители на 
работодателите на на заседанието на Международния координационен съвет на организациите на работодателите 
(МКСОР), което се проведе на 7 юли в град Варна, резиденция „Евксиноград“. При това, успоредно следва да се 
предприемат действия за осигуряване на подходящо образование на младежите, професионална квалификация и 
мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат свободните работни места.  
Домакин на срещата беше Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, президента на 
Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на 
Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус 
и Азербайджан. Срещата беше открита от  ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на 
работодателите на Република Казахстан г-н Кадир Байкенов. 
Според участниците субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на проблемите с младежката 
безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването на минималната работна 
заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
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работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
 
infovarna.com 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Г-н Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието 
на Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в 
град Варна, резиденция „Евксиноград“. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на 
индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски, 
президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на 
организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. Срещата беше открита от ротационния председател 
на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката 
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. 
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, 
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и 
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи 
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се 
насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование 
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат 
свободните работни места.  
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) - www.ksorr.ru 
През 2010 година АИКБ стана една от организациите - учредители на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за 
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и 
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически 
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид 
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по 
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства 
в повечето страни. 
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна 
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан (2), 
Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония 
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haskovo.me 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката заетост бе основната тема на дискусия на провелия се 
във Варна  Международния координационен съвет на организациите на работодателите. Домакин на събитието бе 
Асоциация на индустриалния капитал в Българи. 
Въпросът за младежката заетост е проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от 
Европа, и от Азия. Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния 
производствен сектор, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на 
инвестиции и сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, 
гарантиращи разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики 
следва да се насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо 
образование на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за 
да заемат свободните работни места. 
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru 
През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на 
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за 
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и 
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически 
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид 
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по 
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства 
в повечето страни. 
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна 
и Източна Европа и Азия – 18 организации от  Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан 
(2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония. 
 
bulbox.net 
 
√ Работодателите от Европа и Азия дискутираха младежката заетост край Варна 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), беше домакин на заседанието на 
Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР), което се проведе на 7 юли в град 
Варна, резиденция „Евксиноград“, научи Moreto.net. На срещата присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския 
съюз на индустриалците и предприемачите, президента на Полската организация на работодателите г-н Анджей 
Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на 
ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус и Азербайджан. Срещата беше открита от 
ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на работодателите на Република Казахстан г-н 
Кадир Байкенов. 
Основната тема на дискусията беше посветена на предлагането на комплексни мерки за насърчаване на младежката 
заетост – проблем, който с еднаква острота беше поставен от работодателските организации и от Европа, и от Азия. 
Представителите на работодателите се обединиха около виждането, че насърчаването на реалния производствен сектор, 
подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, законодателството за привличането на инвестиции и 
сътрудничеството между предприятията, както и развитието на предприемачеството са механизмите, гарантиращи 
разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране и провеждане на държавните политики следва да се 
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насочат в тази посока. При това, успоредно следва да се предприемат действия за осигуряване на подходящо образование 
на младежите, професионална квалификация и мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат 
свободните работни места.  
Участниците се обединиха и около виждането, че субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на 
проблемите с младежката безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването 
на минималната работна заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
 
radar.bg 
 
√ Младежката заетост във фокуса на дискусиите на работодателите от Европа и Азия 
Субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на проблемите с младежката безработица  
Насърчаването на реалния производствен сектор, подобряването на бизнес средата, инвестиционния климат, 
законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията, както и развитието на 
предприемачеството са механизмите, гарантиращи разкриването на устойчиви работни места и усилията при формиране 
и провеждане на държавните политики следва да се насочат в тази посока. Около това се обединиха представители на 
работодателите на на заседанието на Международния координационен съвет на организациите на работодателите 
(МКСОР), което се проведе на 7 юли в град Варна, резиденция „Евксиноград“. При това, успоредно следва да се 
предприемат действия за осигуряване на подходящо образование на младежите, професионална квалификация и 
мотивация, съответстващи на потребностите на бизнеса, за да заемат свободните работни места.  
Домакин на срещата беше Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
присъстваха г-н Александър Шохин, президент на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, президента на 
Полската организация на работодателите г-н Анджей Малиновски, президента на Конфедерацията на работодателите на 
Латвия, г-н Виталий Гавриловс и представители на ръководствата на организациите на работодателите от Украйна, Беларус 
и Азербайджан. Срещата беше открита от  ротационния председател на МКСОР и председател на Конфедерацията на 
работодателите на Република Казахстан г-н Кадир Байкенов. 
Според участниците субсидираната заетост невинаги е основния инструмент за решаване на проблемите с младежката 
безработица и че част от мерките, които са били предприети са били свързани с намаляването на минималната работна 
заплата само за младежи с цел насърчаване тяхното наемане от работодателите. 
Беше обсъдено влиянието на пенсионната реформа върху младежката заетост. От една страна, негативният ефект се 
изразява в задържане разкриването на нови работни места за млади хора, поради увеличаване на пенсионната възраст. 
От друга страна се очаква увеличаването на пенсионната възраст да има известен положителен ефект върху увеличаване 
на младежката заетост като по-малкото пари за пасивна политика, предоставени за пенсии, ще дадат възможност за 
повече пари за предоставяне на субсидирана заетост. 
В резултат на дискусията, беше единодушно приета резолюция за „Координация на членовете на МКСОР при изпълнение 
на политиката за младежка заетост при сегашните икономически условия“. Целта на резолюцията е да се предприемат 
комплексни мерки за създаване на благоприятна среда за заетост на младите хора, получаване на достойни работни места, 
разработване на програми за младежка заетост и насърчаване на предприемачеството. Представителите на 
работодателите от всички страни се ангажираха да развиват партньорството между работодателските организации и 
останалите социални партньори за решаване на наболелите проблеми свързани със създаването на качествени работни 
места за младите хора. 
Беше взето решение за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации на 
работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство и 
за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на 
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ ЕК си иска обратно 28 млн. евро за ВЕИ 
Европейската комисия води наказателна процедура срещу България за 28 млн. евро, които са използвани за изграждане 
на ВЕИ-та - фотоволтаични и вятърни паркове. Това каза пред “24 часа” министърът на земеделието Десислава Танева. 
Комисията смята, че те са получили двойно финансиране - един път от Програмата за развитие на селските райони и втори 
път през цената на тока, в която са калкулирани тези инвестиции. 
Танева каза, че първата фаза на наказателната процедура е преминала, тя е била нещо като помиряване. Тъй като това не 
е постигнато, се отива на втора фаза - арбитраж. 
Заплахата на ЕК е, че субсидирането на тези проекти няма да бъде признато като допустимо и 28 млн. евро ще бъдат 
приспаднати от бъдещи плащания по програмата. България пък настоява това да не се случва с мотив, че се вземат мерки 
да се предоговорят сключените договори за изкупуване на тока на преференциални цени. Целта е субсидията да се 
приспадне от признатите инвестиции и дори ВЕИ-та да връщат вече платени пари за скъпо изкупена еленергия. 
По Програмата за развитие на селските райони са реализирани около 350 проекта за ВЕИ-та. Те са на обща стойност близо 
100 млн. лв. 
Първото писмо от Брюксел за двойното подпомагане на ВЕИ-та е още от март 2013 г. След него приемът на такива проекти 
е спрян. Изпратени са 2 писма с отговори, проведена е и двустранна среща по въпроса. Въпреки това България не е убедила 
Брюксел, че наказателната процедура трябва да бъде спряна. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Новостите при еврофинансирането за енергийната ефективност 
Първата процедура за "зелена икономика" по програмата "Иновации и конкурентоспособност" се очаква да бъде 
открита през декември 
По новата оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" отново се предвижда безвъзмездно финансиране на 
бизнеса по една от най-актуалните схеми – за енергийна ефективност. Подкрепа ще се предоставя за повишаване 
ефективността на използваната енергия в предприятията – в това число изготвяне и провеждане на обследвания за 
енергийна ефективност, както и последващо прилагане на препоръчаните в одитните доклади мерки. 
Средствата 
От общия бюджет на програмата близо 311 млн. евро (607 млн. лева), или 22.35%, са разпределени за оста "Енергийна и 
ресурсна ефективност". През декември е планирано отваряне на процедурата "Енергийна ефективност в МСП". 
Заложените средства по схемата за тази година са 97.791 млн. лв., или 50 млн. евро, което е три пъти по-малко от старата 
"Енергийна ефективност и зелена икономика" от предишния програмен период, по която бяха заложени 150 млн. евро. 
Отново ще се финансират дейности за: придобиване на активи, които допринасят за подобряване на енергийната 
ефективност на предприятията; извършване на строителни дейности, които водят до намаляване на енергоемкостта на 
съществуващия сграден фонд на предприятията; придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство 
на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; консултантски услуги за 
извършване на енергиен одит. 
Дори и да се спази индикативният период на отваряне на процедурата, тъй като последната е предвидена в края на 
годината, договорите с класираните кандидати ще бъдат подписани през 2016 г. Това означава, че за "Енергийна и 
ресурсна ефективност" ще има втора нулева година без усвояване на средства, допринасящи за намаляването на 
енергийната интензивност на икономиката. 
Какво ново при кандидатстването? 
В новата програма има съществена промяна кои могат да кандидатстват за финансиране. Компании от секторите търговия 
и услуги няма да се подкрепят с безвъзмездна финансова помощ. Според Класификацията на икономическите дейности 
2008 това засяга фирмите от сектор G "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети"; Сектор J "Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" или Сектор M "Професионални дейности и 
научни изследвания" вече няма да могат да се финансират. 
Старата схема в тази насока беше доста по-широкообхватна, като допускаше кандидати, изпълняващи дейността си в 
посочените сектори. Това е ограничение, заложено на ниво оперативна програма, и не подлежи на промяна, но добрата 
новина е, че все пак е помислено за търговията и услугите, които ще се подпомагат чрез финансов инструмент по 
инвестиционния приоритет. Подкрепата ще бъде предоставяна чрез дългов инструмент за мерки за енергийната 
ефективност (например гаранции, покриващи загуби по портфейл от дългове), осигуряващ инвестиционни 
кредити/лизинги за повишаване на енергийната ефективност на предприятията. Все още обаче не е ясно какъв ще е 
механизмът, по който ще работи този инструмент, и кога ще стартира подкрепата по него. 
Има краен срок за кандидатстване по процедурата 
В предишната процедура за енергийна ефективност се подбираха проекти, покриващи определени изисквания за качество, 
и нямаше определен срок за кандидатстване. Тогава кандидатите имаха близо 16 месеца, за да подготвят своето проектно 
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предложение. Това от своя страна беше съобразено с обстоятелството, че за пръв път имаше условие за кандидатстване, 
при което процедурите за избор на изпълнител се провеждаха предварително, преди подаване в министерството, а 
договорите с избраните фирми се сключваха под т.нар. отлагателно условие. 
Опитът, който придобихме всички при старата енергийна ефективност, показа, че такъв механизъм не работи добре в 
условията на страната, и ние типично "по български" подавахме проектите си буквално в последния момент. В новата 
схема е предвиден краен срок за кандидатстване, който е не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата. 
Ще има заложен минимален брой точки за класиране на кандидатите 
Другият много важен нов момент е, че предлаганите проекти трябва да покриват определени изисквания за качество, като 
ще се класират само онези, чиято оценка е по-голяма или равна на 60% от максималния брой точки. Това означава, че за 
разлика от предишната схема, при която нямаше ограничителни минимални изисквания към качеството на проектите, през 
новия програмен период всички проекти ще преминават през познатата ни финансова и техническа оценка с минимален 
праг на получения брой точки, необходими за класиране на кандидатите. Все още е твърде рано и няма яснота какви точно 
ще са новите критерии за оценка по схемата за енергийна ефективност в МСП през 2015 г., но предвид посоката, която ни 
показва първата процедура по програмата - "Подобряване на производствения капацитет в МСП", най-вероятно и тук 
критериите ще са основно обективни, което може само да ни радва. 
Ще има и минимален размер на безвъзмездната финансова помощ. Той ще започва от 50 хил. лв. и вероятно ще нараства 
пропорционално според категорията на кандидатстващото предприятие. При предишната схема нямаше минимална 
стойност на търсеното от фирмите финансиране, което не ограничаваше и общия размер на всички разходи, заложени в 
даден проект. Намален е и максималният размер на исканата безвъзмездна финансова помощ (и не само по схемата за 
енергийна ефективност). При старата процедура беше до 2 млн. лв. за всички проекти независимо от категорията на 
кандидатстващото предприятие, а при новата вече е до 1.5 млн. 
В старата схема максимално допустимият размер на безвъзмездна помощ беше до 50% от общите допустими разходи по 
даден проект без значение от категорията на предприятието кандидат. В новата т.нар. интензитет на помощта варира от 
35 и до 70%. В индикативната годишна работна програма за 2015 г. на програмата няма ясно определени условия според 
какви обстоятелства ще варира размерът на помощта. Това ще се разбере със сигурност при публикуването на насоките за 
кандидатстване по процедурата. 
Най-вероятно този път ще се вземе предвид категорията на фирмите (микро, малки или средни предприятия), като най-
нисък процент ще се полага на средните предприятия. По отношение на процента отпускана безвъзмездна помощ ще има 
както "ощетени" кандидати спрямо старата схема, така и "привилегировани" – за едни помощта ще бъде по-малко, а за 
други с до 20% повече. По неофициална информация има вероятност да се предоставя възможност на фирмите да избират 
дали да кандидатстват за финансиране на своите инвестиции под режим на регионална инвестиционна помощ или под 
режим de minimis. В този случай, ако дадена фирма избере режим на регионална инвестиционна помощ, кандидатите от 
Югозападни регион ще бъдат ощетени (както е по схемата "Подобряване производствения капацитет в МСП"), тъй като 
интензитетът за тях ще бъде по-нисък. 
Какви бяха основните проблеми на старата схема по "Конкурентоспособност" 2007 - 2013 г. 
Механизмът на кандидатстване и изпълнение. На първо място възлагането на дейностите по проверката на техническото 
съответствие на проектите по процедурата доведе до ситуация, в която имаше фирми, кандидатствали с проектно 
предложение през 2012 г. и подписали договор през 2014 г. Дългият и сложен процес, съдържащ редица стъпки преди 
подаването на проектите, който не гарантираше 100% получаването на безвъзмездната помощ, костваше много усилия и 
ресурси на кандидатите. Механизмът изглеждаше обмислен и функциониращ, но не беше предвидено, че кандидатите ще 
подадат проектите си в последния момент и така цялата работа по проверката им се струпа в последните няколко месеца 
от крайния срок. 
Имаше и редица забавяния, свързани с многократно връщане на подготвения пакет документи от кандидатите, и 
допълнителни различни промени (част от тях неоснователни), които трябваше да се отразяват както в енергийните одити, 
така и във формулярите за кандидатстване и бюджетите на проектните предложения. 
Съществуваха и проблеми, свързани с дейностите по мониторинга и верификацията на проектите, които също се 
осъществяваха от външна фирма. По проектите на практика нямаше индивидуален "координатор", както е обичайно при 
другите процедури по програма "Конкурентоспособност". Така по време на изпълнението на проектите бенефициентите 
нямаше към кого да отправят своите въпроси и да получат необходимото им съдействие при възникнал проблем. 
Проверките "на място" след подаване на финалните отчети бяха изключително неорганизирани. Документалната 
проверка, която би следвало да се е извършила преди посещението на място, всъщност се извършваше при бенефициента, 
което е различен механизъм на проверка, неефективен и губещ допълнително време. 
Остава само да се надяваме, че при новата схема "Енергийна ефективност в МСП" участващите страни в процеса на 
подготовка, управление и верификация на проектите – както управляващият орган, така и кандидатстващите фирми – ще 
се поучат от грешките, допуснати при стария програмен период. 
 
√ Договорните фондове вече управляват рекордните 74 трлн. Долара 
Стимулите на централните банки доведоха до рекордни печалби 
Договорните фондове по света вече управляват рекордните 74 трлн. долара активи. Това се казва в доклад на Boston 
Сonsulting Group, цитиран от Financial Times. След години на печатане на пари и ниски лихви апетитът на инвеститорите 
към акции, облигации и дериватни продукти се повиши рязко, което доведе до бум на финансовите пазари. Според 
авторите на доклада се наблюдава тенденцията все повече инвеститори във взаимни фондове от развити пазари да са 
индивидуални, което говори за различията в спестовната култура спрямо по-малко развити страни. 
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Възстановяване на печалбите 
Раздуването на балансите на централните банки и трилионите излята ликвидност са в основата на възстановяването на 
печалбите на взаимните фондове. Глобално те отчитат 102 млрд. долара положителен резултат през миналата година, 
като по този начин достигат предкризисните нива от 2007 г. Според британското издание определящите фактори при 
избора на фонд продължават да са таксите при обратно изкупуване, както и рисковият профил на колективната схема. 
"Професионалното управление на активи е един от най-печелившите бизнеси за тези, които знаят какво и как да правят", 
се посочва още в доклада на консултантската  компания. 
Паралелно с нарастващите печалби според анализаторите се оформя и тенденцията все повече големи фонд мениджъри 
като американския BlackRock - с активи под управление за 4.8 трлн. долара, да инвестират директно в корпоративен дълг 
на малки и средни предприятия, както и да купуват цели портфейли от потребителски заеми. Последното стана основата 
на дебат на регулаторите в САЩ, които спорят дали големите фондове с такива експозиции в порфейлите си да се 
подчиняват на по-рестриктивното законодателство на системно важните финансови институции. Директното кредитиране 
и инвестиране в публични бизнеси е известно като дезинтермедиация и е характерно явление за развити страни с 
капиталови пазари с необходимата инфраструктура и регулаторна рамка. 
По същество ролята на големите взаимни фондове нараства и измества тази на търговските банки, които се финансират 
чрез депозити. Ключовата разлика е, че няма гаранция, която да покрива вложението на индивидуалния инвеститор в 
случай на отписване на вземанията или рязка обезценка на активите. В САЩ 68% от сектора са доминирани от три фондови 
групи, изчислено на база годишна печалба преди данъци, което притеснява регулаторите. 
Повече контрол 
В доклада на консултантската компания се посочва още, че важно перо за големите положителни резултати на фондовете 
са именно таксите в комбинация с оптимизма на фондовите пазари, който повиши цените на инструментите в портфейлите 
им. Нетно записаните нови дялове в глобален мащаб през 2014 г. остават на сходни нива отпреди две години. 
Анализаторите обясняват това явление с очакването на големите институционални инвеститори за плавно вдигане на 
лихвите, което оказва задържащ ефект върху инвестициите в акции. 
След старта на кризата и спасителната програма TARP Фед разпореди на големите банки всяка година да изготвят план за 
реакция при голяма волатилност на финансовите пазари, който подлежи на разглеждане от Централната банка. Според 
BCG регулаторите в САЩ ще изготвят специален пакет регулации, който да отговоря на големия ръст на вложенията във 
взаимни фондове. 
 
Вестник Преса 
 
√ КЕВР може да намали предварително обявените нови цени на тока 
Това ще стане, ако бъдат приети проемните в Закона за енергетиката, предложени от управляващите 
Внесените промени в Закона за енергетиката би трябвало да доведат до намаляване на предварително предложените в 
проекторешението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени на електроенергията. Това заяви днес пред 
журналисти председателят на регулатора Иван Иванов, цитиран от БТА. 
Ако има движение на цените в сравнение с предложеното от нас решение, то ще е в посока надолу, ние като регулатор не 
само ще оценим направените предложения, но и за нас би било много добре, ако се реализира едно такова понижение 
на цената, коментира той. 
Късно вчера предложенията за промени в Закона за енергетиката бяха внесени от депутати от ГЕРБ и ще бъдат разгледани 
в четвъртък на извънредно съвместно заседание на комисиите по енергетика и комисията за наблюдение дейността на 
КЕВР. 
Промените предвиждат създаване на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", в който ще бъдат събирани вноски 
от всички предприятия, производители на енергия в размер на пет процента от ежемесечните приходи от продадена 
електроенергия без ДДС. До пето число всеки месец производителите ще трябва да подават данни за произведената от 
тях електроенергия, а вноските ще се внасят до 15-о число всеки месец. Фондът ще трябва да компенсира недостига на 
обществения доставчик за изкупуване на енергията от зелените централи, когенерациите и американските ТЕЦ. 
Предвижда се фондът да се управлява от седемчленен управителен съвет с председател и членове, определени от 
министъра на енергетиката след съгласуване с министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и 
производителите на енергия. Във фонда ще се събират и средствата от продажбата на емисии въглероден диоксид. 
Министерският съвет с наредба ще определи устройството и дейността на фонда, както и разходването и контрола на 
средствата в него. 
Промените предвиждат още НЕК да изкупува енергия от ВЕИ по преференциална цена само до размера на нетното 
специфично производство, определено с ценовото решение на КЕВР, а останалото количество зелена енергия - по цена за 
балансиращ пазар. КЕВР ще може също така да определи индивидуални цени за ВЕИ производители, при които има 
констатирано разминаване между реалните инвестиционни разходи и декларираните. 
Пред журналисти председателят на КЕВР Иван Иванов заяви, че не може да коментира предложенията за промени, докато 
не бъдат приети и каза, че се надява да бъде поканен утре от депутатите, за да чуе техните становища. Иванов отново 
подчерта, че проекторешението на регулатора за цени на тока е дало равнопоставеност между всички потребители на 
електрическа енергия и че нито от страна на правителството, нито от страна на енергийния сектор е имало критики към 
решението. То е предизвикало единствено реакция за търсене на вътрешни резерви, които да позволят намаляване на 
цените. 
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Според Иван Иванов не може да продължи да има неравнопоставеност в цените между регулиран и свободен пазар, 
защото предстои въвеждане на енергийната борса и пълно либерализиране на пазара на електроенергия. 
Ако бъдат спазени сроковете, обявени от председателя на комисията по енергетика Делян Добрев, промените да бъдат 
приети до 22 юли и публикувани в Държавен вестник на 24 юли, КЕВР ще работи, ако трябва и денонощно, но до края на 
юли ще обяви ценовото решение и се надявам то да бъде в интерес на всички потребители, заяви Иван Иванов. 
 
Вестник Монитор 
 
√ НЕК ще получава месечни дотации от данък "производство" 
Шест ВЕИ организации се обявиха срещу новата вноска 
НЕК ще получава месечни дотации от Държавния фонд "Сигурност за енергийната система". Договорите в енергетиката ще 
бъдат разсекретени, а тези с така наречените американски тецове - прекратени. Това ще стане, ако Народното събрание 
приеме предложенията на ГЕРБ, Реформаторския блок и Патриотичния фронт. Вчера и във вторник те внесоха в парламента 
три отделни проекта за промени в Закона за енергетиката (ЗЕ). 
Дни след обявяването на новия енергиен фонд група депутати от ГЕРБ начело с бившия енергиен министър Делян Добрев 
вече е подготвила предложението си. Целта е фондът да събира от всички производители на ток такса в размер на 5% от 
ежемесечните им приходи от продадена енергия без ДДС. В него ще влизат още парите от продажба на квоти парникови 
емисии, както и дарения. Събраните суми всеки месец ще бъдат превеждани на НЕК за компенсиране на разходите й по 
скъпия ток, който е длъжна да изкупува от ВЕИ-тата и американските тецове. 
Фондът ще се състои от седем членове - по двама експерти от енергийното и от финансовото министерство и един техен 
колега от ведомството по околната среда. Двама ще бъдат и представителите на самите производители, макар че към 
момента не са ясни критериите, по които те ще бъдат избрани. 
С промените ще се развържат ръцете на КЕВР да определя индивидуална преференциална цена за зелените централи, ако 
е засечено, че те са превишили значително инвестиционните си разходи, които формират тази цена. Това се прави, за да 
може регулаторът да промени цената, в случай че течащата в момента проверка от финансовата инспекция установи 
драстични нарушения в документите на ВЕИ фирмите. За съществено превишение пък ще се счита разлика от над 5%. 
Веднага след публикуването на промените 6 организации на фирми от ВЕИ сектора изразиха "голяма тревожност" от 
предложенията и обявиха, че с тях се нарушават куп евродирективи, свързани с производството на зелена енергия. 
Инвестициите в сектора са над 4.5 млрд. евро, от които 2 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции, а около 2.5 млрд. 
евро са финансирани от българските банки, заявяват в отворено писмо от Асоциацията на производителите на екологична 
енергия, асоциация "Хидроенергия", Българска ветроенергийна асоциация и др. 
"Предложенията, които ще се приемат в рамките на промените на закона, би трябвало да водят надолу цената", коментира 
шефът на КЕВР Иван Иванов вчера, но не поясни дали намалението ще бъде и за бизнеса, и за домакинствата. Последното 
предложение на комисията бе за увеличаване на тока за бита с 2%, а на този за бизнеса - с до 20 на сто. "Ако бъдат спазени 
сроковете с приемане на закона в пленарна зала - не по-късно от 22 юли, и публикувани в Държавен вестник на 24 юли, 
комисията, ако трябва, ще работи денонощно, за да може до края на месеца да обяви своето решение", увери 
председателят на КЕВР. 
От Реформаторския блок настояват в отделен закон да падне търговската тайна за договорите в енергетиката - идея, която 
периодично се подновява, но до момента никой не е реализирал. Те предлагат в нейния обхват да бъдат включени 
производителите на ток. Те ще бъдат длъжни да изпращат контрактите си в пълния им текст на енергийния регулатор в 
срок до 14 дни от обнародването на закона, ако той бъде приет. Самата КЕВР пък от своя страна ще има на разположение 
30 дни, за да ги направи публично достояние. "Макар че снабдяването с електрическа енергия е дейност от първостепенно 
обществено значение, договорите между производителите на електричество и дружествата, които купуват от тях, по 
неизвестни причини се пазят в тайна", пише в мотивите към промените в Закона за енергетиката. 
РАЗВОД 
Договорите с американските тецове "Марица-изток" 1 и 3 да бъдат прекратени, защото има риск от икономическа 
непоносимост към цените. Такова предложение за промени в ЗЕ са направили петима депутати от Патриотичния фронт 
начело с лидера си Валери Симеонов. "Предвидено е прекратяването да се извърши доброволно, по взаимно съгласие и 
въз основа на справедлива компенсация за направените инвестиции и по-специално за тази част от тях, която не може да 
бъде възобновена, ако централите заработят при пазарни условия", обясняват патриотите. 
 
Вестник Класа 
 
√ Две парламентарни комисии заседават по предложенията за промени в Закона за енергетиката 
/Предложенията за промени в Закона за енергетиката, които се очаква да намалят дефицита в НЕК и да направят възможно 
задържането на цените на тока от следващия мисец, ще бъдат разгледани днес на съвместно заседание на две 
парламентарни комисии - Комисията по енергетика и Комисията за контрол на дейността на енергийния регулатор. 
Част от мерките вече бяха обявени от правителството, друга част обаче са нови. 
Идеята да се натоварят електроразпределителните дружества и Електроенергийният системен оператор с допълнителен 
данък, допълнителна такса, не е добра. Тя ще доведе до много сериозен риск за декапитализация на тези дружества. В 
случая да бъде спасен НЕК непременно се посяга на една много опасна област от експлоатацията - сигурността на 
енергийната система, коментира председателят на Българския енергиен форум Иван Хиновски, цитиран от БНР. 
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В отворено писмо до българското общество и институции инвеститорите във Възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в 
България изразиха тревожност относно внесения от група народни представители законопроект за изменение на Закона 
за енергетиката, който предвижда най-незаконните и най-тежките от прилаганите до момента ретроактивни санкции за 
производителите от ВЕИ. Според тях предложените законодателни промени са явен отказ от изпълнението на политиките 
на ЕС в областта на климата и енергетиката и правят невъзможно изпълнението на плана „Юнкер". 
В ефира на Националното радио Велизар Киряков - председател на Асоциацията на производителите на екологична 
енергия, изрази недоволство, че на преговорите, на които законовите промени бяха приети, не са присъствали хора от ВЕИ 
сектора. Той нарече много от предложенията странни. 
В препоръките, които бяха направени от ЕК, беше казано, че от правителството могат да предприемат някакви дейности, 
за да се нормализира секторът, но те не трябва да имат ретроактивна сила, в смисъл - да действат с някаква задна дата. 
Голяма част от мерките са доста странни. За тези 5 процента, които ще бъдат върху производството, вярно, че те ще бъдат 
за всички, но изключително странно звучи, защото казано по друг начин звучи така: Трябва да дадете едни пари на НЕК, за 
да може НЕК да ви плати, коментира Киряков. 
 
Списание Мениджър 
 
√ МВФ заговори за преструктуриране на дълга на Гърция 
Директорът на Международния валутен фонд Кристин Лагард заяви, че е необходимо преструктуриране на дълга на 
Гърция и увери, че продължава активно да търси решение на кризата в тази страна, предаде Франс прес. 
"Преструктуриране на дълга според нас е необходимо в случая на Гърция, така че да бъде по силите й да го изплати", каза 
Лагард. Тази позиция е обратна на полицията на европейските лидери, които засега отхвърлят пободен вариант за изход 
от кризата в Гърция. 
Атина, която настоява за облекчаване на огромния си дълг, днес трябва да представи нова програма за „сериозни” 
реформи – по определението на канцлера Ангела Меркел. Този срок бе поставен от европейските лидери на срещата във 
вторник. 
Без да коментира гръцките предложения, Лагард заяви, че Гърция е изправена пред остра криза, за която трябва да се 
намери решение. 
Според МВФ Гърция ще се нуждае от най-малко 50 милиарда евро помощ през следващите три години, от които най-малко 
36 млрд. свежи пари от Европа, и от облекчаване на дълга. 
Но европейците, които имат най-голям финансов принос в плана за помощ, не искат да чуят за облекчаване на дълга, 
докато Атина не приеме мерки за икономии, допълва БТА. 
 
investor.bg 
 
√ Разходите за лекарства нарастват непрекъснато, отчете НЗОК 
Здравният фонд поиска повече контролни функции 
Необходимост от разширяване на контролните функции на Здравната каса, както и от насочване на повече средства в 
дейности на профилактика в извънболничната помощ, отчита анализ на Касата през 2014 г. 
Изводите са направени в годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за миналата 
година, одобрен от кабинета, съобщават от пресслужбата на МС. 
Направеният анализ на разходите за лекарствени средства, медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели за 2014 г. показва тенденция на непрекъснато нарастване. 
Продължава и очерталата се през годините тенденция към увеличаване на относителния дял на обръщащите се към 
системата здравноосигурени с регистрирани по няколко хронични заболявания и ползващи предимно напълно или във 
висок процент заплащани лекарствени средства. 
Два анализа – на Европейската комисия (ЕК) и на Световната банка (СБ), дадоха лоша оценка за състоянието на българското 
здравеопазване. Основните критики и в двата доклада, представени вчера, отчетоха непрекъснато увеличаващите се 
разходи за здраве без постигане на реални задоволителни резултати, изключително висок процент на доплащане за 
здраве от страна на пациента, неефективното финансиране на лекарственото лечение, липса на преход от болнична към 
извънболнична помощ, липса на контрол при разходването на наличните ресурси. 
 
√ Петкова: Няма заплаха за изграждането на газовата връзка с Гърция 
При износ на ток КЕВР ще има възможност да формира цена "задължение към обществото" 
Енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че на този етап не вижда заплаха за изграждането на интерконектора с 
Гърция предвид кризата в южната ни съседка. 
 „Работи се и се водят разговори във връзка с подписването на окончателното инвестиционно решение във връзка с 
изграждане на интерконектора Гърция – България“, обясни Петкова. 
След поредната среща в МС за енергетиката с участието на бизнеса и синдикатите, Петкова съобщи, че в Закона за 
енергетиката ще бъде предложен текст, според който при износ на електрическа енергия КЕВР да има възможност да 
формира цена "задължение към обществото". 
По предложение на бизнеса, подкрепено от синдикатите, премиерът Бойко Борисов е разпоредил да се подготвят 
законови промени, с които дружествата, контролирани от КЕВР и тези с над 50% държавно или общинско участие да 
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разкриват информация, каквото са задължени да обявяват борсовите компании – периодични финансови отчети, сделки 
между свързани лица и др. 
Петкова увери отново, че реформите в енергетиката не поставят под въпрос броя на работещите в системата и не се 
коментират съкращения в държавната енергетика, нито намаляване на заплати. 
Друг от дискусионните въпроси е бил свързан с Наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията във връзка с 
разходите за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ и по-конкретно с това от какъв праг може да се ползва тази 
помощ. Петкова съобщи, че бизнесът е предложил вариант, който ще бъде анализиран. Предложението е за скала – от 0 
до 10 гигаватчаса годишно потребление на електрическа енергия облекчение от 50%, до 20 гигаватчаса – 60%, от 20-30 
гигаватчаса – 70% и над 30 гигаватчаса – 80%. 
За да има облекчение за бизнеса обаче, наредбата трябва да бъде нотифицирана от Брюксел, припомни министърът. 
Васил Велев от АИКБ за пореден път заяви, че има възможност цената на тока за фирмите да не се увеличи или да се 
увеличи символично. По думите му таксата „задължение към обществото“ трябва да се увеличи само с 1,16 лв. до 20,09 
лв., а не както беше предвидено първоначално - над 40 лв. 
Бизнесът е създал интернет страница www.bgrabotodateli.org, на която ще бъдат публикувани съвместните позиции на 
четирите национално представени работодателски организации. В рубрика „Кой кой е“ пък ще бъдат публикувани 
свързаните лица, като се започне от ръководствата на работодателските организации,  за да се знае дали се защитава 
общественият интерес или личните инвестиции, съобщи Велев. 
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа“ каза, че синдикатите ще следят въпроса с таксата „задължение към обществото“ за 
износ, защото 99% от него се формира от държавни предприятия, върху които не трябва да се прехвърля тежестта за 
регулиране на цените. 
 
√ Кунева: Има следващи стъпки Гърция да остане в еврозоната и в ЕС 
Вицепремиерът изрази притеснение как гърците ще съфинансират съвместните ни проекти 
Вицепремиерът Меглена Кунева смята, че трябва да се предвиди вероятно връщане на работещи българи от Гърция у нас 
и ръст на безработицата. 
По думите й правителството трябва да е готово с предложение към ЕК за допълнителна помощ за създаване на заетост. 
„Колкото повече и по-активни бизнес програми имаме, за да можем да посрещнем подобно развитие, толкова по-добре 
ще бъде“, подчерта вицепремиерът. 
Кунева подкрепи социалния министър Ивайло Калфин за това да има фактическо признаване на квалификация – ако някой 
е гледал възрастни хора в Гърция, това да бъде признато у нас. 
Вицепремиерът изрази притеснение от това как гърците ще съфинансират съвместните ни проекти, например 
интерконекторната газова връзка. „Бих искала да имам твърди гаранции, че проектът няма да увисне на средата, защото 
Гърция не може да съфинансира“, каза тя. 
Кунева коментира и политическите последици от ситуацията в Гърция. Според нея може да се намери решение и не трябва 
да смятаме, че няма следващи стъпки Гърция да остане в еврозоната и в ЕС и едновременно с това да се върне към пътя, 
по който вървят всички европейски страни – на дисциплина, уважение на принципите, преговори, връщане на доверието. 
„Еврозоната не е създадена така, че да може да издържи на това натоварване, това означава промяна на договорите, което 
няма как да стане. Знаете, че словашкото правителство падна след поредната гласувана помощ за Гърция. Смятам, че 
гърците са силни хора, убедени европейци и ще намерят начин да излязат от тази ситуация с чест, което означава да 
изпълняваш задълженията си“, подчерта Кунева. 
Говорим за целостта на ЕС, чуват се гласове, че той може да се раздели на две зони – на присъединилите се страни, между 
които попада и България, и на страни-основатели, които могат да издържат на правилата, коментира още Кунева, като 
подчерта, че въпросът е с огромно политическо значение и за страната ни е жизненоважно да има силен Европейски съюз. 
Вицепремиерът Меглена Кунева се обяви за Закон за лобизма, за да е ясно кой в какъв момент е отишъл да защити 
интереса си и пред кого в процеса по създаване на законодателство. Предложението за това дошло от гражданския сектор 
и по конкретно от „Трансперънси интернешънъл“, съобщи тя след първото заседание на Националния съвет по 
антикорупционни политики към Министерския съвет.  
 „Интересите трябва да се декларират и трябва да е ясно кой каква теза защитава. Няма нищо лошо Съюзът на 
винопроизводителите да отиде и да каже своето мнение, просто трябва да е ясно, че го е казал“, даде пример тя. Според 
нея това дава сигурност, че „никой после няма да злоупотреби с името ти“. 
На въпрос кой саботира промените в Конституцията, след като те не получиха нужния брой гласове при първото гласуване 
на депутатите във временната комисия за промени в основния закон на държавата, Кунева заяви: „Никой не може да се 
държи като Ципрас, не можеш да напуснеш масата на преговорите и ще преговаряме дотогава, докато имаме резултат“. 
Тя обаче подчерта, че не разбира защо предложенията не са били подкрепени, след като бе подкрепена стратегията за 
съдебна реформа, в която тези елементи присъстват. 
Вицепремиерът изтъкна, че всички искат да има съдебна реформа и върховенство на закона и никой не е против 
разделянето на ВСС. По думите й споровете са правно-технически, а гласуването на Конституцията е политически акт. 
Кунева настоя, че антикорупционна стратегия без съдебна реформа и обратно е силно намалено полезно действие. Според 
нея това са две страни на една и съща монета. 
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√ Средният осигурителен доход се понижава през май до 723 лева 
Въпреки отбелязаното понижение показателят е далече над ниските нива от началото на годината 
Средният осигурителен доход за страната се понижава през май до 723,54 лв., съобщи Националният осигурителен 
институт (НОИ). 
За предходния месец април показателят достигна 727,52 лв., а възходящата тенденция започна от март, когато равнището 
на дохода се повиши до 721,40 лв. 
Въпреки отбелязаното понижение показателят е далече над ниските нива от началото на годината. През първите два 
месеца средният осигурителен доход регистрира значително понижение. През февруари равнището спадна до 701,06 лв., 
след като през януари беше 706,55 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 юни 2014 г. до 31 май 2015 г. е 700,39 лв. 
Показателят за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2015 г. 
съгласно Кодекса за социално осигуряване. 
 


