Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия БТВ
√ Бизнесът и правителството в спор с КЕВР заради цените на тока
Борисов поиска месец отсрочка, Домусчиев обяви, че цели отрасли ще загинат
Предложеният от Комисията за енергийно и водно регулиране модел на ценообразуване може да увеличи дефицита в НЕК
и освен това ще удари по бизнеса. Тази позиция изказват министрите след края на днешното си заседание, като премиерът
Бойко Борисов настоява за месец отсрочка и по-широк дебат по темата, става ясно от стенограма, разпространена от
правителствената пресслужба.
Комисията иска да намали цената на обществения доставчик (т.е. тази, на която НЕК продава скъпия ток от американските
централи, ВЕИ, когенерации и др.), като за сметка на това са повиши цената за индустрията чрез вдигане на таксата
"задължения към обществото".
„20% за бизнеса, за индустрията да се вдигне цената е много. Те веднага ще я калкулират в стоките, да не говорим, че
Лукарски веднага ще подскочи. И той е подскочил вече, защото на практика ще стане най-скъпия ток за индустрия в Европа
към български фирми”, коментира ситуацията премиерът Борисов.
Според него, „това, което се предлага, не решава проблема на енергетиката в нито един аспект”. Министър-председателят
подчертава, че не може да се меси в работата на КЕВР, но „парламентарната комисия има тези права да им каже как са
правили ценообразуването”.
„В един момент дори единственото, което бих могъл да си позволя на КЕВР да им предложа, е да отложат с един месец
влизането на цените докато не завършат проверките, наредбите не се направят и съответно по цялостната програма в
парламента не се произнесат политическите партии, и ми е интересно как ще се изкажат”, казва още Борисов.
Никой не е говорил с Иванов
Регулаторът вече веднъж през 2013 г. удължи с един месец регулаторния период и се произнесе с решение, което влезе в
сила от 1 август 2013 г. Това заяви председателят на КЕВР Иван Иванов във връзка с искането на премиера.
"С изказването на Борисов не съм се запознал, но мога да кажа, че ако има основание за подобен подход, то е в две насоки.
Първата - необходимо е да се финализират споразуменията, които бяха сключени за предоговаряне на условията за
изкупуване на електроенергия от "Maрица-Изток 1" и "Марица-Изток 3". Второто основание е, че очакваме две наредби,
които са от изключително значение за нас", посочи Иванов.
Той заяви, че едната наредба е свързана с изкупуването на високоефективната електроенергия, произведена по
комбиниран начин от топлофикационните заводски централи. Втората наредба, свързана е с това кои енергоемки
производства, в чиито краен продукт участието в цената на електрическата енергия е повече от 10% ще ползват облекчения
режим, по отношение на добавката "задължение към обществото".
Дали той лично е склонен да удължи решението за цената на тока с още месец, Иванов заяви, че той е председател на
КЕВР, но решенията се взимат от пленарния състав на регулатора. "Ако има съответни искания, ще се произнесем след
разисквания, които трябва да се проведат в комисията. До момента към нас не е постъпило искане", съобщи председателят
на КЕВР.
"Нашите напъни около такса „задължение към обществото" в момента не са опити да намалим това, което обществото
като цяло ще плати, а това са ритуални танци около кола на мъчението, на кого да прехвърлим по-голяма част от един
неправилен механизъм", заяви Теодор Дечев от АИКБ.
Бизнесът настоя поне до 2016 г. размерът на добавката да не скача.
Следващата седмица се очаква да е готова наредбата, която ще определи кои предприятие ще ползват преференция, т.е.
ще плащат по-ниска добавка. Очаква се да се финализират и споразуменията за предоговаряне на условията за изкупуване
на ток от американските централи.
Видеото може да видите тук.
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Информационна агенция БГ НЕС
√ Теодор Дечев: Редно е да се спре да се лъже
Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния капитал, посочи, че е редно да спре да се лъже и да се знае, че битовият
потребител плаща безумната цена на електроенергията за индустрията. "Както и да го въртим и сучем, без да отричаме
зелената енергия, просто да се ускори одитът, който да каже кои са тези ВЕИ-та, които са субсидирани по старите правила.
Искаме те да си вървят на свободния пазар, където им е мястото", добави Дечев.
Видеото може да видите тук.
dir.bg
√ В.Симеонов: За първи път от началото на годината има реална печалба в НЕК
Искам да изразя готовност от името на НФСБ, всички колеги, с които работим и на останалите народни представители, че
ще получат пълно съдействие по отношение на евентуално отправено искане към МФ и към МС за държавна помощ при
ценообразуването по отношение на ВЕИ-тата от една страна и по отношение на американските централи от друга.
Искам да изразя готовност от името на НФСБ, всички колеги, с които работим и на останалите народни представители, че
ще получат пълно съдействие по отношение на евентуално отправено искане към МФ и към МС за държавна помощ при
ценообразуването по отношение на ВЕИ-тата от една страна и по отношение на американските централи от друга.
Това заяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов и председател на Временната комисия в НС за оценка на състоянието на
българската енергетика на общественото обсъждане в КЕВР за цената на тока от 1 юли, предаде репортер на БГНЕС.“До 1
юли КЕВР трябва да се опита да реализира контрол и проверки, защото това може да донесе пари. Трябва да отчетем, че
за първи път от началото на годината има реалнапечалба в НЕК, нещо, което досега не е било“,заяви той.
Симеонов все пак изрази известно несъгласие с макар и минимално увеличение на цената на електроенергията, според
него, основно за битовите потребители. Той смята, че основните направления, в които КЕВР трябва да работи до 1 юли, за
да не се стига до повишаването, са държавна помощ за ВЕИ-тата, сезирането на прокуратурата за несъответствие при
засечени електромери и фактурирани количества електроенергия на отделни ВЕИ-та. Освен това, Симеонов, смята, че
трябва да се прекрати изкупуване на електроенергия от такива производители, да се иска обявяването на
ценообразуването по отношение на американските централи като безспорна държавна помощ, преглед за
предварителните инвестиции на централите, за които има информация, че са изкуствено завишени, контрол при разходите
на дружествата.
Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния капитал, посочи, че е редно да спре да се лъже и да се знае, че битовият
потребител плаща безумната цена на електроенергията за индустрията.“Както и да го въртим и сучем, без да отричаме
зелената енергия, просто да се ускори одитът, който да каже кои са тези ВЕИ-та, които са субсидирани по старите правила.
Искаме те да си вървят на свободния пазар, където им е мястото“,добави Дечев.
expert.bg
√ Експерти: Поскъпването на тока ще намали доходите на бедните
Доходите на бедните ще бъдат намалени след поскъпването на тока с 20% за бизнеса. Това прогнозира Мариана Кукушева,
председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, пред Нова телевизия.
По думите ѝ увеличаването на цената на спира износа или го прави неприемлив.
Според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, поскъпване с над 20% ще доведе
до увеличаване на редица други цени.
„Когато беше намалена цената, се получи дефлация. Няма как сега при този скок да не поскъпнат редица стоки. Някъде
цената ще може да се пренесе върху себестойността, някъде няма да може - там ще се пристъпи или към съкращаване,
или към замразяване на дейности”, допълни Велев.
Той подчерта, че когато се поддържа ниска цена за бита, се субсидират богатите. Според него трябва да се разшири кръгът
на енергийно бедните.
Мариана Кукушева заяви, че в Германия например независимо кой е на власт, целта е да се увеличат доходите на хората,
а в България токът за бизнеса е висок, като накрая всъщност го плаща потребителят.
„Цената на тока ще започне да влияе още от формиране цената на торовете. Енергията е част от ценообразуването на всеки
продукт. Ще поскъпнат семената, обработката на почвата. Мелниците също ползват ток”, каза Кукушева.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Василев Велев обясни, че трябва да се говори за това как да
бъде намалена сметката за ток.
actulno.com
√ Симеонов обеща съдействие за искания за определена държавна помощ за тока
Искам да изразя готовност от името на НФСБ, всички колеги, с които работим и на останалите народни представители, че
ще получат пълно съдействие по отношение на евентуално отправено искане към МФ и към МС за държавна помощ при
ценообразуването по отношение на ВЕИ-тата от една страна и по отношение на американските централи от друга. Това
заяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов и председател на Временната комисия в НС за оценка на състоянието на
българската енергетика на общественото обсъждане в КЕВР за цената на тока от 1 юли, предаде БГНЕС.
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"До 1 юли КЕВР трябва да се опита да реализира контрол и проверки, защото това може да донесе пари. Трябва да отчетем,
че за първи път от началото на годината има реална печалба в НЕК, нещо, което досега не е било", заяви той.
Симеонов все пак изрази известно несъгласие с макар и минимално увеличение на цената на електроенергията, според
него, основно за битовите потребители. Той смята, че основните направления, в които КЕВР трябва да работи до 1 юли, за
да не се стига до повишаването, са държавна помощ за ВЕИ-тата, сезирането на прокуратурата за несъответствие при
засечени електромери и фактурирани количества електроенергия на отделни ВЕИ-та. Освен това, Симеонов смята, че
трябва да се прекрати изкупуване на електроенергия от такива производители, да се иска обявяването на
ценообразуването по отношение на американските централи като безспорна държавна помощ, преглед за
предварителните инвестиции на централите, за които има информация, че са изкуствено завишени, контрол при разходите
на дружествата.
"Ако таксата за задължение към обществото не се повиши за бизнеса, се отваря дефицит от 285 млн. лева, което означава
увеличение на тока със 17% за бита. В момента тече одит на ВЕИ централите от Агенцията за държавна финансова
инспекция", увери председателят на КЕВР Иван Иванов.
Същевременно Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния капитал (АИКБ), посочи, че е редно да спре да се лъже и да
се знае, че битовият потребител плаща безумната цена на електроенергията за индустрията. "Както и да го въртим и сучем,
без да отричаме зелената енергия, просто да се ускори одитът, който да каже кои са тези ВЕИ-та, които са субсидирани по
старите правила. Искаме те да си вървят на свободния пазар, където им е мястото", добави Дечев.
Работодателите, синдикатите и граждански организации предупредиха, че при увеличение на тока ще има протест.
novo10.com
√ Бизнесът: Скочи ли цената на тока, скачат и цените на продуктите
Безспорно увеличението с повече от 20% на цената на електроенергията за бизнеса ще доведе до увеличение на други
цени. Няма как при този скок да не поскъпне цената на редица стоки, каза в студиото на Нова телевизия Васил Велев от
Асоциацията на индустриалния капитал. Той посочи, че в някои сектори ще може да се свие печалбата, но на в други сфери
- не. Някъде цената ще могже да се пренесе върху себестойността, някъде няма да може и там ще се пристъпи към
съкращаване на дейности и замразяване на доходи, допълни Велев. Според него въпросът не е кой трябва да плати
сметката, дали потребителите, дали бизнесът, а как да бъде платена сметката. Велев отбеляза, че заради скъпите енергии
малко хора печелят много пари. Имена не назова, но посочи скъпите източници на електроенергия: фотоволтаиците,
американските централи, неефективностите в преноса на енергия и пр. Трябва обществена реакция, обществен натиск над
управляващите да решат проблема, заяви той. Васил Велев е категоричен, че токът от тях трябва да се купува на пазарни
цени, както и да се разшири кръгът на бедните и те да се субсидират, а не цената на тока да е еднаква за всички. Защото,
посочи той, като се поддържа ниска цена на енергията за бита, всъщност се субсидират богатите, а не бедните, защото
богатите потребяват повече енергия. Според Марияна Кукушева, зходите на бедните ще бъдат намалени след
поскъпването на тока с 20% за бизнеса. Председателят на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България,
бе категорична, че ако цената на тока скочи с 20% цената на хляба също ще се увеличи и обясни: Цената на тока ще повлияе
върху цената на торовете. След това - отидете на нивата. Ще поскъпнат семената, ще поскъпне обработката на почвата...
Ще поскъпне суровината, брашното. От тук нататък влизаме в хлебопроизводството. През лятото нашите енергоразходи
растат, защото ползваме изключитебно много енергия за охлаждане на продукта. Прибавете и опаковките... Конкретна
сметка с колко ще скочи цената на насъщния Кукушева не направи, тъй като в калкулацията на един продукт токът може
да заема между 1 и 6 процента, посочи тя. А в металургията е над 10 процента, добави Велев. Върху тези 20 % не забравяйке
да сложите и ДДС, които потребителят плаща, напомни Кукушева. Покачването на цената на тока спира износа,
категорични бяха двамата.
varna.utre.bg
√ Отлагат с месец по-скъпия ток
От Асоциацията на индустриалния капитал в България коментираха новите цени на тока като "ритуални танци около кола
на мъченията"
Поскъпването на тока от юли с 2% за бита и с 20% за бизнеса най-вероятно ще се отложи с един месец и ще бъде
променено. Това се разбра от думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Часове преди неговото изявление Министерският съвет разпространи стенограма от заседание на правителството, на
което премиерът Бойко Борисов казва, че ще помоли регулатора да отложи новите цени с месец, защото "това, което се
предлага, не е добре". "Не съм запознат с искането на премиера и не мога да взема сам решение, ще го решим на
заседание с останалите членове. Няма да е прецедент подобно отлагане, правено е през 2013 г.
Има и две основания за него: чакаме важни наредби за изкупуването на тока от високоефективните топлофикации и
заводските централи и наредбата за добавката "задължение към обществото", засягаща бизнеса", обясни Иван Иванов.
Според Бойко Борисов разговорът за цените на тока трябва да се пренесе в парламента. По думите му увеличението на
цената на електроенергията за бизнеса с 20% е много, защото токът ще стане на практика най-скъпият за индустрия в
Европа и фирмите ще го калкулират в цените на стоките.
Премиерът се обяви и срещу изключването на ТЕЦ "Марица изток 2" от тока за бита, както и срещу намалената квота на
АЕЦ "Козлодуй" за регулираната част от енергийния пазар, от която се снабдяват домакинствата и малките фирми.
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"Цели сектори от индустрията са застрашени от новите цени на тока - металургията, циментовата индустрия, химическата",
коментира по време на общественото обсъждане на цените в сградата на КЕВР председателят на Конфедерацията на
индустриалния капитал в България (КРИБ) Кирил Домусчиев.
"Грешно е да се смята, че с подобно решение КЕВР защитава интересите на народа. Индустрията създава работните места,
инвеститорите ще се откажат от страната", допълни Домусчиев, който бе упълномощен да говори и от името на
Българската стопанска камара.По думите му най-големият проблем е, че не се правят реформи в държавната енергетика,
а само се определят все по-високи цени. Домусчиев намекна, че в държавните компании продължават кражбите и
нередностите.
Домусчиев обясни, че рано сутринта вчера представители на КРИБ и на БСК са се срещнали с министъра на енергетиката
Теменужка Петкова и на тази среща е дошло предложението за отлагане на юлските цени. Премиерът Борисов пък каза,
че преди заседанието на МС е разговарял с Петкова и с шефа на държавната НЕК, който също е недоволен от цените.
Конкретни сигнали за нарушения в компаниите даде председателят на временната парламентарна комисия за състоянието
на енергетиката Валери Симеонов. По думите му някои зелени централи правели повече ток, отколкото им е разрешено.
Случаите били предадени на прокуратурата.
От Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори поискаха добавката задължение към обществото, в
която влиза токът от зелените централи, от топлофикациите и от американските тецове, да бъде "разопакована" и да се
види точно колко пари отиват по всяко перо. До момента бизнесът е плащал 19 лева на МВтч за добавката, а битът - 40
лева. Сега КЕВР предлага добавката да бъде 40 лв. и за предприятията.
От Асоциацията на индустриалния капитал в България коментираха новите цени на тока като "ритуални танци около кола
на мъченията, при които се определя върху кого да се хвърли най-голяма тежест от увеличенията".
ureport.bg
√ Борисов се наежи срещу КЕВР за цената на тока
Премиерът Бойко Борисов не е съгласен с решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да увеличи
цената на електроенергията за бизнеса от 1 юли. Борисов призова за широко обсъждане на темата и евентуално отлагане
на влизането на новите цени на тока с месец.
Това е заявил министър-председателят на днешното заседание на кабинета, стана ясно от публикуваната стенограма от
заседанието на министрите.
„Ябълката на раздора“ стана решението на КЕВР да увеличи двойно таксата „задължения към обществото“ за бизнеса.
Таксата е компонентата в цената на електроенергията, която от 2013 г. обедини три дотогавашни такси – някогашните
добавки за „зелена“ енергия (Възобновяемите енергийни източници), за „кафява“ енергия (когенерационната енергия на
топлофикациите и заводските централи) и т.нар. „невъзстановяеми разходи“, с които потребителите покриваха по-скъпия
ток на двете американски централи в комплекса „Марица изток“.
Решението на регулатора е да изравни таксата „задължения към обществото“ за бизнеса, която сега е 18.93
лева/мегаватчас с тази за битовите потребители, която е 40.21 лева. Това обясни на днешното заседание на кабинета
министърът на енергетиката Теменужка Петкова. „Комисията за енергийно и водно регулиране в своите мотиви излага
твърдение, че на практика се възстановява, така да се каже, балансът и равенството между цените в потребителите от
индустрията и битовите потребители“, посочи тя.
„Ако оставим 19 лв. такса „задължение към обществото“ за бизнеса, трябва със 17 процента да се увеличи цената за
гражданите в селата и градовете, каза Иван Иванов. Аз няма да се подпиша под такова решение, заяви той, като добави,
че членовете на регулаторната комисия са водени единствено от обществените интереси“, заяви днес пред bTV
председателят на КЕВР Иван Иванов.
Бизнесът обаче не е съгласен с решението. Работодателските организации остро възразиха срещу повишението на таксата
за промишлените потрбители и бяха подкрепени от министъра на икономиката Божидар Лукарски. „Скокът е
парадоксален. Това ще унищожи цели индустрии“, заяви днес на заседание на енергийния регулатор председателят на
КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците) Кирил Домусчиев.
Ако бъде приет такъв скок, той ще вдигне цената на тока за индустрията дотолкова, че ще има увеличение на цените на
редица продукти – особено в производствата, където токът е 8-9% от себестойността, посочи днес пред Нова телевизия
Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в сутрешния блок на Нова телевизия.
„20% за бизнеса, за индустрията да се вдигне цената е много. Те веднага ще я калкулират в стоките, да не говорим, че
Лукарски веднага ще подскочи. И той е подскочил вече, защото на практика ще стане най-скъпия ток за индустрия в Европа
към български фирми“, коментира премиерът Борисов на правителственото заседание.
Борисов заръчва темата да бъде широко дискутирана от временната парламентарна комисия за оценка на състоянието на
енергетиката.
„Не е добре ситуацията така подредена и темата трябва да отиде в парламента. Ние не можем да се месим в работата на
енергийната комисия, нито е редно, нито искаме да го правим, но парламентарната комисия има тези права да им каже
как са правили ценообразуването“, заяви той. „Никак не е конструирано добре това, което се предлага от комисията. Няма
мотиви, които да ме убедят в това, което се предлага“, добави премиерът.
Електроенергията за домакинствата пък ще поскъпне средно с около 2%, гласи още предложението на КЕВР. Предвиденото
поскъпване е 1.6% за потребителите на ЧЕЗ, 1.3-1.4% за ЕВН и малко над 3% за Енерго-Про. Самите енергийни дружества
настояват за далеч по-голям скок на цените – с до 1/4, мотивирайки се с необходимостта от инвестиции в поддръжка и
модернизация на мрежата.
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Малко след като енергийният регулатор, на база исканията на трите ЕРП-та, обяви предложението си за битовия ток,
чешката Енерго про заведе арбитражно дело срещу България, засега неясно с какви мотиви. Това е второто енерго след
австрийската ЕВН, което съди държавата заради незащитени свои инвестиции.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Делян Добрев: Токът на свободния пазар е по-евтин от този на регулирания
Няма поскъпване на тока за бизнеса в България с 20 и над 20%. Средното поскъпване е с около 10%, само някои големи
потребители ще плащат по-скъпо, но те са на свободния пазар. Това каза в студиото на Нова телевизията Делян Добрев по
повод на очакваното поскъпване на еленергията от 1 юли.
Според него, проблемът е в Наредба, която ще намали цената под формата на държавна помощ и ограничаване на скъпата
зелена енергия за бизнеса и която все още не е приета. Добрев категорично се обяви срещу исканото от Бойко Борисов
отлагане на новите цени с месец и поиска те да влязат в сила веднага.
„Този документ ще бъде приет в понеделник, разбирам хората, те искат да видят черно на бяло какво точно ще се приеме.
Но с Наредбата, вместо да плащат по 49 лева, те ще дават около 20 лева. Това е увеличение между 1 и 2%”, каза
председателят на енергийната комисия в парламента.
Добрев съобщи, че цените на регулирания пазар са по-високи от тези на свободния пазар, към който вече се ориентират
повечето от големите за нашите мащаби потребители. Това на практика означава, че домакинствата у нас поемат найголямата тежест от постоянно растящите цени на електроенергията.
Все пак бившият министър на икономиката заяви, че след това поскъпване, не вижда причини да има ново поскъпване в
следващите няколко години-нещо, което са обещавали много от шефовете в родната енергетика от години.
Вестник Сега
√ Борисов натиска за отлагане на по-високите цени на тока
За пореден път се очертава политически контрол върху уж независимия регулатор
Въпреки че Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по закон е независим орган, премиерът Бойко Борисов
даде знак вчера, че изпълнителната и законодателната власт отново ще се намесят в работата й. На заседанието на
кабинета той поиска отлагане на новите цени на тока с един месец и обществено обсъждане за тяхното формиране. Това
се случва за пореден път, след като в края на предишното си управление Борисов силово наложи сваляне на цените заради
масовите протести и проверки на ЕРП-тата, отправи и закани за отнемане на лицензите им. Проверките не показаха
съществени нарушения, две от ЕРП-тата водят дела в международния арбитраж за близо 700 милиона лева, а
политическите решения за цените сринаха финансите на всички енергийни компании.
На открито заседание на КЕВР бе обсъдено вдигане на цената на тока средно с близо 2% и сваляне на тарифите на
топлофикациите между 0.2 и 6% от 1 юли 2015 г. Регулаторът не отстъпва от плановете си въпреки протестите на
енергийните дружества, според които се създават допълнителни дефицити в сектора. Топлофикациите пък се опасяват, че
заради задържането на цените по-малките от тях ще фалират. Трите ЕРП-та бяха поискали далеч по-сериозно поскъпване.
ЧЕЗ например предложи вдигане на нощния ток с 25.39%, а на дневния - с 9.38%. Енерго-про искаше увеличение на
нощната енергия с 24.96%, а на дневната с 2.62%. ЕВН заложи на среден скок от около 4%. Топлофикациите също настояваха
за сериозно увеличение. Столичното парно искаше 17.5%, а в провинцията предложенията надхвърляха и 50%.
От стенограмата от заседанието на кабинета става ясно, че формалният повод за настояването на Борисов е, че в новия
регулаторен период рязко се вдига цената на тока за бизнеса - с около 20%. "Това е твърде много и е ясно, че фирмите
веднага ще го калкулират в стойността на стоките и услугите. Не е добра ситуацията и така подредена, темата трябва да
отиде в парламента. Ние не можем да се месим в работата на енергийната комисия, нито е редно, нито искаме да го
правим, но парламентарната комисия има тези права да им каже как са правили ценообразуването. Защото в един момент
дори единственото, което бих могъл да си позволя, е да предложа на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
да отложат с един месец влизането на цените", казва премиерът. Той е наредил и спешно събиране при вицепремиера по
икономическите въпроси Томислав Дончев по проблема.
Борисов препоръчва на министрите да проведат срещи с ресорните парламентарни комисии. "Ще ми се да отидете в
парламента и с двете комисии да проведете срещи, защото КЕВР го излъчи парламентът и ние не се месим, освен да
констатираме това, което публично сме чули. Към мен няма досега информация, изпратена по тази тема, но чувам какво
се говори. Още повече че това, което се предлага, не решава проблема на енергетиката в нито един аспект и може би
много честно трябва в парламента с комисиите да се разговаря, колкото и да са драстични мерките", казва Борисов.
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"При определяне на цените за топлоенергия сме имали предвид и обществения интерес, и възможностите на
топлофикациите, както и интереса на енергийните дружества. Цената на тока няма да превиши общия индекс на промяна
на цените в страната", контрира обаче шефът на КЕВР Иван Иванов. Окончателното решение на КЕВР по закон трябва да е
готово до 30 юни.
"Индустрията излиза на протест срещу предложения модел на ценообразуване от енергийния регулатор", заяви вчера
шефът на КРИБ Кирил Домусчиев. Главната причина за недоволството е цената "задължение към обществото" да скочи
двойно - от 18.93 лв. до 40.31 лв. Големите индустриални потребители на ток нееднократно предупреждаваха в последните
дни, че новата формула на КЕВР ги обрича да плащат по-скъпо за тока от почти всички предприятия в ЕС.
В цената "задължение към обществото" влизат енергията от ТЕЦ "AEЦ Марица-изток 1" и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток
3", ВЕИ-тата, когенерациите и заводските централи. От КРИБ ще внесат сигнал до главния прокурор за договорите с
американските централи. По думите на Домусчиев напрежението в бизнеса е много голямо, никой не е очаквал такъв скок
и има опасност цели отрасли да бъдат унищожени. Според него реформи в енергетиката няма, а само се наливат пари в
НЕК. Той отсече, че бизнесът няма намерение да плаща съживяването на държавната компания.
Вестник Капитал
√ Правителството създава държавна агенция "Електронно управление"
Целта е да се ускори въвеждането на е-правителство
В опит да ускори въвеждането на повече дигитални услуги в администрацията правителството иска да създаде Държавна
агенция "Електронно управление", стана ясно след заседанието на кабинета в сряда. Тя трябва да замени досега
съществуващата едноименна дирекция в транспортното министерство и Изпълнителната агенция "Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи" (EСМИС).
Само концепция
Новата идея все още е на ниво "концепция". Целта на агенцията ще е да координира всички дигитални практики, както и
да поддържа централизирани регистри, "държавен частен облак" и комуникационната мрежа на администрацията.
Концепцията предвижда и създаването на "Единен системен оператор". Новата държавна компания ще разработва и
интегрира всички електронни услуги, ще управлява междуведомствени проекти и ще отговаря за информационната
сигурност на цялата система. Преди време от друга държавна компания - "Информационно обслужване", изразиха
готовност да поемат ролята на единен системен оператор.
Все още не е ясно кой ще оглави бъдещата агенция и кога тя ще бъде факт. Концепцията за такава организация, която да е
извън дадено министерство, както и за единен оператор се обсъжда от много време, но едва сега се дава ход на идеята.
Междувременно през последните над десет години различните правителства приемаха множество стратегии, за които
бяха изхарчени милиони левове без особени резултати. Изпробвани бяха най-различни варианти: от отделно
министерство на е-управлението през Съвет за електронно управление, председателстван от премиера, до отговорности,
разпръснати в различни агенции, дирекции и министерства.
Какво пречи
И в момента финансирането на електронното правителство е в оперативната програма "Добро управление", политиките
са дело на Съвета за електронно управление и Съвета за административна реформа, а отговорността за стандартите е в
досега съществуващата дирекция в транспортното министерство, а инфраструктурата - в ЕСМИС.
Една от най-големите пречки пред развитието на електронното правителство в България бе именно липсата на
приемственост от правителство на правителство и анализ на допуснатите грешки. В свой одит отпреди година и половина
на развитието на електронното управление Сметната палата казва, че задачите по създаването на е-правителство никога
не са били приоритизирани, защото не са били определени икономически измерители на ефекта от е-управлението, като
например ръст на БВП, намаляване на безработицата, съкратени разходи на бизнеса, повишаване на доходите и др.
Отделни услуги
В момента напредъкът в електронното управление се изразява в отделни услуги по министерства, държавни агенции и
учреждения, както и местни администрации, които не са свързани помежду си. Именно тук ще бъде и една от задачите
пред системния оператор: да интегрира и управлява различните е-дейности и услуги. Премиерът Бойко Борисов обяви
неотдавна е-управлението за основен приоритет на правителството. При посещението си в България зам.председателят
на Европейската комисия Андрус Ансип пък заяви, че страната ни е заделила 118 млн. евро за развитие на сектора.
√ Едрата индустрия получи отстъпка в цените на тока
Вместо скок на цените от 15-20% за няколко десетки предприятия електроенергията ще поскъпне с 2-3%
"...защото 20% за бизнеса, за индустрията да се вдигне цената е много. Те веднага ще я калкулират в стоките, да не говорим,
че Лукарски веднага ще подскочи. И той е подскочил вече..." И Бойко Борисов отново свали цените на електроенергията.
Шегата настрана, но най-вероятно още в понеделник правителството ще гледа наредбата, чрез която се налага таван за
плащанията за зелена енергия от големите индустриални предприятия. Този документ се изготвя отдавна и неговото
приемане няма нищо общо с гневния изблик на Борисов. С приемането му (и след съгласуване с Брюксел) таксата
"задължение към обществото" за някои предприятия от тежката индустрия най-вероятно ще стане 21.64 лв. за мегаватчас.
Това е значително по-малко от предложението на Комисията за енергийно и водно регулиране, според което таксата
"задължение към обществото" се увеличава ударно за всички потребители от 18.93 на 40.1 лв. За клиентите на свободния
пазар повишаването й означава скок в цената за електроенергията с 23% (около 10-15% в крайната цена в зависимост от
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потреблението на фирмите). Причината за скока е, че предишният състава на КЕВР беше занижил изкуствено стойността
на таксата.
Нарастването на таксата обаче означава, че с приходите от нея Националната електрическа компания (НЕК) щеше да успее
да затвори голяма част от хроничния си тарифен дефицит и това е началото на оздравяването на държавната компания.
Наредбата трябваше да бъде приета по план до септември, като в момента се търсеше начин тя да се съобрази с
европейското законодателство, така че да не представлява държавна помощ. Таксата "задължение към обществото" се
налага на всеки закупен мегаватчас електроенергия за вътрешния пазар и цели да компенсира НЕК за разходите й да
изкупува цялото производство на възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), на високоефективното производство на
топлофикационните и заводските централи, както и част от разходите за изкупуването на електроенергията по
дългосрочните договори на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" и "Ей И Ес Гълъбово".
За кой важи намалението
Намалената такса "задължение към обществото" ще важи за компании, които имат потребление над 10 гигватчаса годишно
(т.е. фирми с потребление около 1.14 мегавата на час). За тях ще важи малко по-висока такса. С пълната отстъпка ще се
ползват потребителите с годишно потребление над 30 гигаватчаса. Според Евгени Иванов, изпълнителен директор на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), който присъства на общественото обсъждане за
новите цени в енергийния регулатор, което се проведе вчера, става въпрос за около 20-25 дружества, които ще плащат пониска цена за електроенергия.
Фирмите, които ще се класират за намалението, трябва да изпълнят няколко критерия - да създават продукт (т.е.
търговските обекти няма да могат да се възползват) и производството им да е енергоемко. Поради това от отстъпката няма
да могат да се възползват стотиците фирми, които иначе попадат в заложеното в наредбата потребление. Представител
на тежката индустрия обясни, че надеждата на сектора е била да има намаление на цените от сегашните нива, тъй като
дори и в момента те са некуонкурентни, а 3 лв. увеличение още повече ще утежни финансовото им здраве.
Основание за отлагане
Вчера председателя на КЕВР Иван Иванов коментира, че ако има основание за отлагане на ценовото решение за сектор
електроенергетиката, то е заради заради това, че споразуменията между НЕК и "КонтурГлобал Марица-изток 3", и "Ей И Ес
Гълъбово" за намаляване на изкупната им цена все още не са подписани. Това трябва да спести на НЕК 97.5 млн. лв., които
сега са калкулирани в цената като допълнителна добавка в цена задължение на обществото. От думите на Иванов обаче
стана ясно, че дори споразуменията да бъдат подписани, тази добавка няма да отпадне, а ще компенсира по-ниската цена,
която ще плащат някои от дружествата от тежката индустрия. Според Иванов друга причина за отлагането е, че въпросната
наредба, която трябва да определи облекченията за големите консуматори, все още не е факт.
Вестник Класа
√ Проф. Росица Чобанова: Не постигаме конкурентноспособност на икономиката, нужен е обрат
В съвременния свят се смята, че инвестирането в научни изследвания и иновации е основният източник за увеличаване на
националното богатство. А ние го пренебрегваме, въпреки че политиците много обичат да го използват за пропагандни
цели.
В България не използваме това, което имаме, знанията си, креативността си, насочени към по-голяма производителност
на труда - вода газим, жадни ходим, както го е казал народът.
Целите в ОП за конкурентноспособност 2007-2013 г. са високи, но не са постигнати в процента, който бе планиран. Те не са
добре дефинирани, а в същото време средствата, отделени за приоритетите, се оказаха недостатъчни.
Основният показател, по който се съди доколко тази политика е ефективна е производителността на труда, която
чувствително изостава от очакванията ни. Другият показател е за средствата за научни изследвания и иновации. ЕС има за
цел те да достигнат 3% от БВП, нашите - 1.5% към 2020 г., но през 2013 г. са 1.15%. Днес отчитаме, че вложените средства в
научни изследвания и иновации са едва 0.65% от БВП. Проблемът е, че от десет години гоним 1.5% и все не можем да го
постигнем.
Защо се получава така?
Сега нямаме конкретни приоритети, защото всичко у нас е приоритет, т.е. необходима е промяна на политиката. Този
дефицит е забелязан и от ЕС - затова са ни препоръчали именно това. Тези изисквания са поставени пред нас при
разработването на иновационната стратегия за интелигентна специализация, която сега трябва да се приеме и да се
отпуснат средствата.
В България преди 25-30 г. много пари се отделяха за научни изследвания и иновации, защото имахме голям дял на
индустрията. В резултат на редица икономически и неикономически причини изгубихме пазара и производството, което
почти беше унищожено.
Сега сме в нов период на развитие. И ако въобще има напредък, той трябва да е основан на научните изследвания и
иновациите. Вярно, намаля търсенето им от бизнеса, затова само чрез финансиране в тази област трябва да се възстановят
или да се генерират новите индустрии. За да станат именно те локомотива за преструктуриране на българската икономика.
Това е изключително сложна задача, изискваща огромни интелектуални усилия, която в България не е решена. На първо
време трябва ясно да я формулираме, а не да се отказваме. Няма друг измислен начин за развитие.
Вижте какво имаме като резултат от този нерешен проблем - всяка година българи, населяващи колкото един средно голям
град, напускат страната. В голямата си част те са млади, образовани, талантливи, с идеи и идеали. Българската държава не
ги приобщава, защото нямаме цел, няма приоритети. Особено важно е и заплащането на труда им, но то ще дойде в
процеса на събуждане на икономиката ни.
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Ние губим ценен човешки капитал, но не бива да се примиряваме, а да използваме потенциала в младите хора, защото
излизането от кризата може да стане само с инвестиции, икономика на знанието и енергията на хората.
Проф. Росица Чобанова е от Института за икономически изследвания на БАН.
Вестник Дума
√ Борисов в паника: Токът става най-скъпия в Европа
Миньори и бизнес пред протести, цели отрасли заплашени от фалити
Бойко Борисов е притеснен от предстоящото поскъпване на тока. Това става ясно от стенограмата на вчерашното заседание
на правителството. Премиерът е разтревожен, че с повишението от 20% токът за индустрията ще стане най-скъпия в Европа,
а и ще доведе до поскъпване на стоките. Затова Борисов праща министри-парламентьори в Народното събрание, които да
обсъдят ситуацията с депутатите и да поискат отлагане на повишението с един месец.
По време на общественото обсъждане на новите цени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) пък стана ясно,
че миньорите са в стачна готовност, а някои индустриалци се готвят да спрат производство в знак на протест. КЕВР ще
унищожи цели отрасли в икономиката, предупреди президентът на КРИБ Кирил Домусчиев.
Вестник Стандарт
√ 200 хил. оборот за регистрация по ДДС
Така ще се подпомогне малкият бизнес, гласят мотивите на вносителите
Прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи на 200 000 лв. оборот за последните 12 месеца, вместо
сегашните 50 000 лв. Това предлагат депутати от Реформаторския блок, които вчера внесоха в парламента проект за
промени в Закона за ДДС. Регистрацията по ДДС е свързана със завишени изисквания за счетоводна отчетност, подаване
на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС. В резултат много търговци
предпочитат да се "задържат" под настоящия праг от 50 000 лв., за да не се регистрират по ДДС и не отчитат част от
приходите си, гласят мотивите на депутатите. Целта на повишаване на прага е да се облекчат изискванията за малките и
средните фирми. Наред с това ще остане възможността за доброволна регистрация по ДДС без значение какъв е оборотът.
Така промените няма да повлияят на фирмите, които искат да са регистрирани по ДДС, но нямат оборот от 200 000 лв.
Наред с облекчаването на бизнеса промяната ще разтовари данъчните от задачата да администрират плащането на ДДС
от малки предприятия с ниски обороти, гласят мотивите. Вносителите очакват и изсветляване на част от сивата икономика
и повече приходи в хазната.
Депутатите от Реформаторския блок предлагат и облекчения за малките фирми при водене на счетоводството им. Прагът
за съставяне на пълни финансови отчети да се вдигне от 100 хил. на 200 хил. лв. оборот, предлагат депутатите. По-малките
фирми ще може да съставят само отчет за приходите и разходите.
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