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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Васил Велев: Индустрията е готова да спре работа заради новите цени на тока 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, пред БГНЕС: 
"Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за 
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов. 
Имахме заседание на Националния икономически съвет, макар че в дневния ред не фигурираше този въпрос за 
обсъждане, но той няма как да бъде подминат. 
В сряда се готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим. Искаме първо да 
получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при планираното 
поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в 
България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се 
твърди, няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели. 
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4% 
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко 
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на 
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията. 
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на 
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на 
тока. 
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на 
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много 
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на 
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят 
производствения си цикъл, за да не трупат загуби". 
 
√ Токът може да поскъпне още веднъж наесен 
Най-големите работодателски организации ще поискат оставките на енергийния министър и шефа на КЕВР, ако бъде 
прието рязкото увеличение на цените на електроенергията за промишлеността 
Три национални представителни организации на бизнеса - АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с повишените цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В отворено писмо 
вчера те заявяват, че ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на КЕВР Иван 
Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването. Според тях токът 
ще поскъпне между 13 и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4 и 13% за най-
големите енергоинтензивни производства. Това ще влоши допълнително тяхната конкурентоспособност и би довело до 
серия от фалити и заплаха за работните места на стотици хиляди работници и служители. От БСК се заканват да сезират 
прокуратурата за това правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите. Писмото е подписано от още 5 сдружения, сред които асоциацията на металургичната индустрия, камарата 
на химическата промишленост и др. Окончателно решение КЕВР ще вземе на 30 юни.  
На фона на все по-сигурното поскъпване на тока от 1 юли се очаква и ново увеличение на електроенергията от есента. 
Причината е, че сегашният скок с почти 2% за бита няма да е достатъчен, за да се решат проблемите в системата. Прогнозата 
е на Института за пазарна икономика, откъдето вчера отново заявиха, че у нас цената на тока изпълнява социални функции. 
Според икономиста Калоян Стайков енергийно бедните домакинства у нас са не повече от 25% и не бива заради тази 1/4 
от обществото да се поддържат изкуствено ниски цени. Затова и решенията на енергийния регулатор не бива да са плод 
на социална политика. Трябва да се прави разлика между енергийна бедност и подоходна бедност, отбеляза той. 
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"Комисията много често се крие зад т. нар. "социално поносима" цена. Дори в момента виждаме едно доста срамежливо 
увеличение на цената на електроенергията, каквото видяхме и през лятото на миналата година", каза Стайков. По думите 
му заради ниската цена на тока потребителите все по-често избират този вид отопление, което е най-неефективният 
вариант. "Потреблението на електроенергия в домакинствата расте през годините. Ето го и обратния стимул - поддържане 
на изкуствено ниска цена до такава степен, че хора предпочитат да се отопляват с електроенергия, отколкото от 
топлофикация. Всички знаем, че и там има проблеми - цената не е единственото нещо, но със сигурност цената е 
допълнителен фактор, който оказва влияние в тази посока", допусна Стайков. 
 
Информационна агенция БГНЕС  
 
√ Васил Велев: Индустрията готова да спре работа заради новите цени на тока 
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за 
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов.  
Имахме заседание на Националния икономически съвет, макар че в дневния ред не фигурираше този въпрос за 
обсъждане, но той няма как да бъде подминат. 
В сряда се готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим. Искаме първо да 
получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при планираното 
поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в 
България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се 
твърди, няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели. 
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4% 
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко 
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на 
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията. 
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на 
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на 
тока. 
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на 
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много 
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на 
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят 
производствения си цикъл, за да не трупат загуби. 
 
√ Работодатели искат оставки заради цените на тока 
Три национално представителни организации на бизнеса – АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с енергийните цени. Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията. 
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли – между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика, заявяват работодателите в писмо до Борисов. Те поставят условие, че ако не бъдат отчетени техните 
искания, ще поискат оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектор Енергетика, както и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране 
Иван Иванов, поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Според бизнеса това 
решение е взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на 
електрическата енергия за стопанско потребление, каквото е изискването на европейските директиви. 
Трите организации заявяват, че ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Авторите на писмото посочват, че въпреки разпореждане на Борисов от преди два месеца, все още няма индикации, че 
износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства – централите "Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от 
българския бизнес и населението. 
Писмото на работодателите е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката, съобщават представителите на бизнеса. 
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√ Васил Велев: Индустрията готова да спре работа заради новите цени на тока 
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за 
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов. 
Имахме заседание на Националния икономически съвет, макар че в дневния ред не фигурираше този въпрос за 
обсъждане, но той няма как да бъде подминат. 
В сряда се готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим. Искаме първо 
даполучим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при планираното 
поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в 
България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. Никакви 1-2%, както се 
твърди, няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели. 
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4% 
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко 
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на 
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията. 
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката 
настраната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените 
на тока. 
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на 
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много 
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на 
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят 
производствения си цикъл, за да не трупат загуби. 
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√ Бизнесът се жалва на Борисов за цената на тока 
Искаме да получим съгласие за цената на тока, която ние сме предложили. Защото повишението за бизнеса при 
планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли т.г. ще е между 13% и 20% за преобладаващата част от активните 
предприятия в България, в зависимост от това дали са присъединени към ниско, средно или високо напрежение. 
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Никакви 1-2%, както се твърди, 
няма такова нещо. Ако беше така, нямаше да е толкова енергична реакцията ни като работодатели, добави той. В сряда се 
готвим за обща среща между работодателските организации, за да решим как да постъпим.  
Още не сме поискали оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и председателят на КЕВР Иван Иванов за 
предлаганите нови енергийни цени - разчитаме на разбиране и на бърза среща с премиера Бойко Борисов, заяви Велев, 
предаде БГНЕС. 
Само 27 предприятия у нас ще получат по-нисък ръст на цените на електроенергията и той пак не е 1-2%, а ще е между 4% 
и 13%. Защото те консумират най-много енергия и в съответствие с една директива на ЕС могат да получат по-малко 
увеличение. Цялата останала индустрия ще бъде засегната от твърде висока за нея цена, което изобщо не съответства на 
твърденията на ръководителя на КЕВР, че този ръст ще е почти колкото инфлацията. 
Като работодатели ще си дадем сметка, че това са фактите и ще коментираме как това ще се отрази на икономиката на 
страната, на инфлацията, на доходите на хората и какви са възможностите да не се допусне такъв рязък скок на цените на 
тока. 
Много наши предприятия са декларирали готовност за спиране на работа и на производствения цикъл като форма на 
протест, ако не получим разбиране. Това не е шега, защото, ако тези първоешелонни компании спрат дейността си, много 
свързани с тях фирми също ще прекратят работа. Това е като предупреждение. Защото, ако планираните цени на 
електроенергията за нас останат високи, някои от същите тези предприятия ще бъдат принудени наистина да преустановят 
производствения си цикъл, за да не трупат загуби.  
 
Българско национално радио 
 
√ Бизнес организации искат среща с премиера заради тока 
Трите национално представителни организации на бизнеса - Асоциацията на индустриалния капитал, Българската 
стопанска камара и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, настояват за спешна среща с премиера 
Бойко Борисов във връзка с планираното увеличение на цените на електроенергията от 1-ви юли. Работодателските 
организации ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на Комисията за 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията. 
Възражението е срещу планираното поскъпване на електроенергията с между 13 и 20 процента за предприятията и с 
между 4 и 13 на сто за най-големите енергоинтензивни производства. Настояването е в България да се приложат 
европейските политики и най-добрите практики в сектора "Енергетика" и предупреждението е, че в противен случай ще 
се настоява за оставките на енергийния министър заради отказа от реформи и на председателя на енергийния регулатор 



4 

 

 

поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде 
извършена оценка на въздействието върху икономиката от увеличаването на цената на електрическата енергия за 
стопанско потребление, както е изискването на европейските директиви, се посочва в писмото. Работодателските 
организации ще сезират и Прокуратурата за извършването на проверки как са подписвани дългосрочните договори за 
изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получаваните преференции за ВЕИ-тата и високоефективно ли е 
производството на когенерациите.  
Към премиера работодателите се обръщат, като напомнят негово разпореждане от преди два месеца, по което още няма 
индикации, че износът на електроенергия ще сподели с всички останали български битови и стопански потребители 
разходите за преференциалните електропроизводства, централите "Марица-Изток" 1 и 3, ВЕИ-тата и когенерациите. Тези 
субсидии и днес се плащат само от българския бизнес и от населението.  
Позицията на работодателите е изразена и в писмо, изпратено до председателя на Народното събрание Цецка Цачева и 
председателите на комисиите по бюджет и финанси, икономическа и социална политика, както и до ръководствата на 
двата синдиката. 
 
Вестник Труд 
 
√ Работодатели с писмо до Борисов, искат оставки заради цените на тока 
Три национално представителни организации на бизнеса - АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с енергийните цени. Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията, съобщава БГНЕС. 
"В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли - между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика", заявяват работодателите в писмо до Борисов. 
Те поставят условие, че ако не бъдат отчетени техните искания, ще поискат оставката на министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектор Енергетика, както и на 
председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради решението всички натрупани 
дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Според бизнеса това решение е взето без да бъде извършена оценка на 
въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление, 
каквото е изискването на европейските директиви. 
Трите организации заявяват, че ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Авторите на писмото посочват, че въпреки разпореждане на Борисов от преди два месеца, все още няма индикации, че 
износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства - централите "Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от 
българския бизнес и населението. 
Писмото на работодателите е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката, съобщават представителите на бизнеса. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Работодатели с писмо до Борисов, искат оставки заради цените на тока 
Три национално представителни организации на бизнеса - АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с енергийните цени. Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията, съобщава БГНЕС. 
"В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли - между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика", заявяват работодателите в писмо до Борисов. 
Те поставят условие, че ако не бъдат отчетени техните искания, ще поискат оставката на министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектор Енергетика, както и на 
председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради решението всички натрупани 
дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Според бизнеса това решение е взето без да бъде извършена оценка на 
въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление, 
каквото е изискването на европейските директиви. 
Трите организации заявяват, че ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
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Авторите на писмото посочват, че въпреки разпореждане на Борисов от преди два месеца, все още няма индикации, че 
износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства - централите "Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от 
българския бизнес и населението. 
Писмото на работодателите е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката, съобщават представителите на бизнеса. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът иска оставки заради цената на тока  
АИКБ, БСК и КРИБ настояват за спешна среща с премиера Бойко Борисов във връзка с цената на тока. Трите национално 
представителни организации съобщават, че ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията. 
"В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли – между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика", пише в писмо на организациите до премиера Борисов. 
Отказът от провеждането на реформи в сектор Енергетика, както и решението всички натрупани дисбаланси да бъдат 
платени от местния бизнес, са основната причина, която кара АИКБ, БСК и КРИБ да поискат двете оставки. От бизнеса 
изтъкват, че решението за това е взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху икономиката от 
увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление, каквото е изискването на европейските 
директиви. 
Трите организации ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори 
за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е 
производството на когенерациите. 
Въпреки разпореждане на Борисов от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще 
сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства – 
централите "Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и 
населението, пише още в писмото на бизнеса. то е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, 
Българската камара на химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, 
Българската браншова камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Три бизнес съюза протестират срещу цените на тока в писмо до Борисов 
В писмо до премиера Бойко Борисов, до парламента и до синдикатите три работодателски организации протестират остро 
срещу очакваното поскъпване на тока от 1 юли и предупреждават, че ако това се случи, ще искат оставките на министъра 
на енергетиката Теменужка Петкова и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 
Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриялците и Българската стопанска 
камара и настояват в България да бъдат приложени европейските политики и най-добрите практики в сектора.  
Те предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути, ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били 
подписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ 
и високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Работодателскитя съюзи се опасяват, че от 1 юли токът за голяма част от активните предприятия ще поскъпне с между 13 
и 20 на сто, а за най-големите енергоинтензивни производства – с между 13% и 20%.  
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията – мандатоносител – ПП ГЕРБ, се казва в 
писмото.  
Отвореното писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
Вестник Банкеръ 
 
√ Работодателите протестират срещу цените на тока в писмо до Борисов 
Три работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България и Българската стопанска камара, изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов в знак на 
протест срещу очакваното поскъпване на тока за бизнеса с 20% от 1 юли. В писмото си бизнесът предупреждава, че ако 
това се случи, ще искат оставките на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на председателя на Комисията за 
енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 
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Трите организации настояват още в България да бъдат приложени европейските политики и най-добрите практики в 
сектора. Те предупреждават още, че ако исканията им не бъдат чути, ще сезират прокуратурата за извършване на проверки 
как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените 
преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Работодателите се опасяват, че от 1 юли токът за голяма част от активните предприятия ще поскъпне с между 13 и 20 на 
сто, а за най-големите енергоинтензивни производства – с между 13% и 20%. 
"Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за 
спешна среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията – мандатоносител – ГЕРБ", се 
казва в писмото на бизнеса. 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът поиска оставки заради цената на тока  
Решението на КЕВР е взето без анализ как ще се отрази върху икономиката, тръдят в открито писмо БСК, АИКБ и 
КРИБ 
Работодателски организации ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. 
Това става ясно от отворено писмо на Българската стопанска организация (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). 
Причината за исканите оставки е отказ от провеждане на реформи в сектора от страна на министър Теменужка Петкова. От 
своя страна с ценовото предложение КЕВР предвижда всички натрупани дефицити да се платят от бизнеса. По тази причина 
е и искането Иван Иванов да си отиде от поста си начело на регулатора. 
Според представителите на бизнеса решението на КЕВР е взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху 
икономиката, каквото е изискването на европейските директиви. 
Според изчисленията на трите организации цената на тока за бизнеса се увеличава с между 13% и 20%, а за най-големите 
енергоинтензивни производства – с между 4% и 13%. Според председателят на КЕВР Иван Иванов и депутатът от ГЕРБ и 
председател на енергийната комисия към парламента Делян Добрев обаче увеличението цената за бизнеса ще бъде с до 
2%. 
За малка част от бизнеспотребителите увеличението ще бъде между 8% и 9%, оповести Иванов и коментира, че става 
въпрос за производители, за които електроенергията е по-малко от 10% от крайната цена на продуктите. 
В своето открито писмо, адресирано до премиера Бойко Борисов, с копие до председателя на парламента Цецка Цачева и 
депутати, трите институции съобщават, че ще сезират Прокуратурата за извършване на проверки как са били подписвани 
дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. 
 
blitz.bg 
 
√ Бизнесът до Бойко: Ще искаме оставки заради тока 
Трите най-големи работодателски организации заявяват твърдата си позиция в отворено писмо 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов по повод новите по-високи цени на 
тока. 
В него работодателите искат среща с министър-председателя и заявяват, че не са съгласни местния бизнес да плати всички 
натрупани дисбаланси в енергетиката. Ако исканията им не бъдат уважени, те обявяват, че ще поискат оставките на 
министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на шефа на КЕВР Иван Иванов. 
Работодателите ще сезират и прокуратурата за подписаните дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия и 
правомерни ли са получените преференции за ВЕИ централите. 
 
mediapool.bg 
 
√ Индустриалци искат оставките на енергийния министър и шефа на КЕВР заради цените на тока 
Оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на енергийния регулатор Иван Иванов ще 
поискат три бизнес организации, ако не се вземе предвид недоволството им от намерението на Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР) да увеличи от 19 лв./МВтч на над 40 лв. добавката, плащана за изкупуване на зелена енергия и 
от екологизираните американски ТЕЦ.ове. 
Макар и КЕВР, и председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев да увериха индустриалците, че ще 
бъде приета още в началото на тази седмица наредба, която ще позволи консумиращите над 10 гигаватчаса годишно 
предприятия да ползват държавна субсидия е така поскъпването за тях ще е между 1 и 9 на стоь а не обявените от тях 
между 10 и 20 процента, бизнесът продължава да е недоволен 
Така Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България обявиха в понеделник, че ако не се отчетат претенциите им за намаляване 
на добавката, ще поискат оставките на Петкова заради отказа й за реформи в енергетиката, а на шефа на КЕВР Иван Иванов 
заради това, че комисията ще начисли натрупаните дисбаланси в системата в сметката на бизнеса. 
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"Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване 
на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите", посочват още трите организации. 
Според тях, поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и затова настояват за 
среща с премиера Бойко Борисов, който е и лидер на управляващата партия ГЕРБ. 
Те обръщат внимание, че въпреки разпореждането на Борисов от преди два месеца, все още няма индикации, че износът 
на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства – централите "Марица Изток“ 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. "Тези субсидии и днес се заплащат само 
от българския бизнес и населението", посочват организациите. Те допълват, че имат подкрепата и на Българската 
асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата промишленост, Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара "Машиностроене“ и Българската асоциация на 
електротехниката. 
 
cross.bg 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ с ултиматум към Борисов 
/КРОСС/ За прилагане на европейските политики и най-добри практики в сектора „Енергетика", като продължение на 
протеста срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли, настояват Асоциацията на индустриалния капитал 
в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в отворено 
писмо до премиера Б. Борисов. 
„Обръщаме се към Вас, водени от позицията на нашата отговорност като работодатели на стотици хиляди работници и 
служители. 
Декларираме, че ако и този път не бъдат отчетени нашите искания: 
1. Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектор „Енергетика".  
2. Ще поискаме оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради 
решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде извършена 
оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско 
потребление, каквото е изискването на европейските директиви. 
3. Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване 
на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите. 
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията-мандатоносител - ГЕРБ. 
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите 
„Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението. 
Настоящото отворено писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара „Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката". 
 
darikfinance.bg 
 
√ Бизнесът иска оставки заради новите цени на тока 
Бизнесът протестира срещу новите цени на тока и поиска оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването на 
електроенергията. 
В писмо до премиера от АИКБ, БСК и КРИБ настояват за спешна среща във връзка с поскъпването на тока за индустрията. 
Те искат да бъде спряно планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли с между 13% и 20% за преобладаващата 
част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства. 
Исканията са подкрепени от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата 
промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара 
Машиностроене и Българската асоциация на електротехниката. 
 
dir.bg 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ искат оставка от Теменужка Петкова и Иван Иванов 
Tова е така поради “демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектора“. 
Бизнесът ще поиска оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектораТова става ясно от отворено писмо на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ), Българска стопанска камара (БСК) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) във 
връзка с планираното увеличение на цената на електроенергията от 1 юли. 
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money.bg 
 
√ АИКБ, БСК и КРИБ искат оставка от Теменужка Петкова и Иван Иванов 
Бизнесът ще поиска оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектора 
Това става ясно от отворено писмо на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара 
(БСК) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) във връзка с планираното увеличение на 
цената на електроенергията от 1 юли. 
Трите стопански организации ще поискат и оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван 
Иванов поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес, пише Publics.bg 
„Решение, взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на 
електрическата енергия за стопанско потребление, каквото е изискването на европейските директиви", коментират 
организациите в отвореното си писмо до премиера, отговорните парламентарни комисии и синдикатите. 
КРИБ, БСК и АИКБ възнамеряват да сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Организациите искат спешно среща с премиера Бойко Борисов, защото „все още няма индикации, че износът на 
електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства - централите „Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите". 
„Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и 
населението", заявяват в директно обръщение към Борисов индустриалните организации. 
Исканията са подкрепени и от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата 
промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара 
„Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
news.bg 
 
√ Бизнесът готов за твърди действия срещу поскъпване на тока 
Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането 
на реформи в сектор „Енергетика" и ако не бъдат отчетени искания на бизнеса по отношението на поскъпването на цената 
на електроенергията от 1 юли. 
Такова предупреждение - заплаха се изказва в отворено писмо на трите големи организации на работодателите и 
индустриалците - Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България. 
Припомняме, планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. ще е с между 13% и 20% за преобладаващата 
част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства. 
Трите организации отново категорично настояват в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора „Енергетика". 
Освен по отношение на министър Теменужка Петкова, ще се иска и оставката на председателя на Комисията за енергийно 
и водно регулиране Иван Иванов, тъй като се опитва чрез решенията си всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от 
местния бизнес. 
Индустриалците и работодателите предупреждават, че имат намерение да сезират прокуратурата, която да провери как 
са били подписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции 
за ВЕИ и високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това АИКБ, БСК и КРИБ 
настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов. 
От организациите напомнят, че въпреки разпореждането от преди два месеца на премиера Борисов, все още няма 
индикации, че износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за 
преференциални  електропроизводства - централите „Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. 
Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението, заявяват от трите организации. 
 
dnes.bg 
 
√ Бизнесът иска среща с премиера заради цените на тока 
АИКБ, БСК и КРИБ плашат с искане на оставката на Теменужка Петкова 
Три национално представителни организации на бизнеса - АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с енергийните цени, съобщиха от пресцентъра на БСК. 
Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и председателя на КЕВР, ако не бъдат предприети 
мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването на електроенергията. 
Работодателските организации са изпратили отворено писмо, адресирано до премиера. 
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли 2015 г. - между 13 и 20 
на сто за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4 и 13 на сто за най-големите 
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енергоинтензивни производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и 
най-добри практики в сектора "Енергетика", се посочва в писмото. 
От организациите заявяват, че ако и този път не бъдат отчетени исканията им, ще поискат оставката на министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектор "Енергетика", и 
оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от 
местния бизнес. 
Работодателските организации заявяват, че ще сезират и прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията - мандатоносител - ПП ГЕРБ, се посочва 
в писмото. 
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите 
"Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението, 
отбелязват организациите. 
Отвореното писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
infostock.bg 
 
√ Работодатели с ултиматум заради новите цени на тока, искат оставки 
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. - между 13% и 
20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора „Енергетика". 
Това се казва в отворено писма на три работодателски организации: Българската стопанска камара (БСК), Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
адресирано до премиера, председателя на Народното събрание, депутати и синдикални лидери. 
Обръщаме се към Вас, водени от позицията на нашата отговорност като работодатели на стотици хиляди работници и 
служители, се казва още в писмото. 
Трите работодателски организации декларират, че ако и този път не бъдат отчетени техните искания: 
1. Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектор „Енергетика". 
2. Ще поискаме оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради 
решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде извършена 
оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско 
потребление, каквото е изискването на европейските директиви. 
3. Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване 
на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите. 
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията - мандатоносител - ПП ГЕРБ. 
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални  електропроизводства - централите 
„Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението, 
припомня бизнесът. 
Отворено писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара „Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
economic.bg 
 
√ Работодатели искат оставки заради цените на тока 
АИКБ, БСК и КРИБ настояват за спешна среща с Бойко Борисов 
Три национално представени работодателски организации – АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера 
Бойко Борисов във връзка с енергийните цени. Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията, предаде БГНЕС.  
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли – между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
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производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика, заявяват работодателите в писмо до Борисов.  
Те поставят условие, че ако не бъдат отчетени техните искания, ще поискат оставката на министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектор Енергетика, както и на 
председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, поради решението всички натрупани 
дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Според бизнеса това решение е взето, без да бъде извършена оценка на 
въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление, 
каквото е изискването на европейските директиви.  
Трите организации заявяват, че ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите.  
Авторите на писмото посочват, че въпреки разпореждането на Борисов от преди 2 месеца, все още няма индикации, че 
износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства – централите "Марица Изток" 1 и 3, ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от 
българския бизнес и населението.  
Писмото на работодателите е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката, съобщават представителите на бизнеса.  
В сряда трите работодателски организации се събират на среща, на която ще координират бъдещите си общи действия. Те 
предупредиха, че евентуалното увеличение на цените на тока ще им нанесе сериозни загуби и е много вероятно някои от 
индстриалните предприятия дори да спрат работа, което би било в ущърб на цялата българска икономика. 
 
3e-news.nen 
 
√ Работодателите заплашиха с искания за оставки на енергийния министър и председателя на КЕВР 
Да се приложат европейските политики и най-добри практики в сектор "Енергетика" поискаха АИКБ, БСК и КРИБ 
Оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на председателя на КЕВР ще поискат Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в 
България, в случай че не бъдат отчетени исканията им в сектора на енергетиката и в частност при определяне на цените на 
електроенергията. Това се казва в писмо до премиера на страната Бойко Борисов от страна на трите най-големи 
работодателски организации, подкрепени и от други браншовици. В писмото си, те заявяват още, че ще искат 
прокуратурата да провери как са подписани дъгосрочните договори за изкупуване на електроенергия от двете американси 
централи. 
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 01.07.2015 г. – между 13% и 
20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора „Енергетика“у се казва в писмото. 
Обръщаме се към Вас, водени от позицията на нашата отговорност като работодатели на стотици хиляди работници и 
служители, пишат работодателите. В писмото си те настояват за спешна среща с премиера Бойко Борисов. 
Декларираме, че ако и този път не бъдат отчетени нашите искания: 
Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането 
на реформи в сектор „Енергетика”.  
Ще поискаме оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради решението 
всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде извършена оценка на 
въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление, 
каквото е изискването на европейските директиви. 
Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване на 
електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите. 
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията – мандатоносител – ПП ГЕРБ. 
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства – централите 
„Марица Изток“ 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението. 
Настоящото отворено писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара „Машиностроене“ и Българската асоциация на електротехниката. 
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nakratko.bg 
 
√ Бизнесът до Борисов: Ще искаме оставки заради тока 
Три национално представителни организации на бизнеса – АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с енергийните цени. Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при 
ценообразуването на електроенергията. 
В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли – между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика, заявяват работодателите в писмо до Борисов. Те поставят условие, че ако не бъдат отчетени техните 
искания, ще поискат оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектор Енергетика, както и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране 
Иван Иванов, поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Според бизнеса това 
решение е взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на 
електрическата енергия за стопанско потребление, каквото е изискването на европейските директиви. 
 
Трите организации заявяват, че ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Авторите на писмото посочват, че въпреки разпореждане на Борисов от преди два месеца, все още няма индикации, че 
износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства – централите "Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от 
българския бизнес и населението. 
Писмото на работодателите е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката, съобщават представителите на бизнеса. 
 
glasove.com 
 
√ Бизнесът с ултиматум към Борисов заради тока 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов по повод новите по-високи цени на 
тока.  
В документа работодателите искат среща с министър-председателя и заявяват, че не са съгласни местния бизнес да плати 
всички натрупани дисбаланси в енергетиката. Ако исканията им не бъдат уважени, те обявяват, че ще поискат оставките на 
министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на шефа на КЕВР Иван Иванов. 
Работодателите ще сезират и прокуратурата за подписаните дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия и 
правомерни ли са получените преференции за ВЕИ-централите. 
 
vsichkinovini.com 
 
√ Токът може да поскъпне още веднъж наесен 
Три национални представителни организации на бизнеса - АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с повишените цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В отворено писмо 
вчера те заявяват, че ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на КЕВР Иван 
Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването. Според тях токът 
ще поскъпне между 13 и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4 и 13% за най-
големите енергоинтензивни производства. Това ще влоши допълнително тяхната конкурентоспособност и би довело до 
серия от фалити и заплаха за работните места на стотици хиляди работници и служители. От БСК се заканват да сезират 
прокуратурата за това правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите. Писмото е подписано от още 5 сдружения, сред които асоциацията на металургичната индустрия, камарата 
на химическата промишленост и др. Окончателно решение КЕВР ще вземе на 30 юни.  
На фона на все по-сигурното поскъпване на тока от 1 юли се очаква и ново увеличение на електроенергията от есента. 
Причината е, че сегашният скок с почти 2% за бита няма да е достатъчен, за да се решат проблемите в системата. Прогнозата 
е на Института за пазарна икономика, откъдето вчера отново заявиха, че у нас цената на тока изпълнява социални функции. 
Според икономиста Калоян Стайков енергийно бедните домакинства у нас са не повече от 25% и не бива заради тази 1/4 
от обществото да се поддържат изкуствено ниски цени. Затова и решенията на енергийния регулатор не бива да са плод 
на социална политика. Трябва да се прави разлика между енергийна бедност и подоходна бедност, отбеляза той. 
"Комисията много често се крие зад т. нар. "социално поносима" цена. Дори в момента виждаме едно доста срамежливо 
увеличение на цената на електроенергията, каквото видяхме и през лятото на миналата година", каза Стайков. По думите 
му заради ниската цена на тока потребителите все по-често избират този вид отопление, което е най-неефективният 
вариант. "Потреблението на електроенергия в домакинствата расте през годините. Ето го и обратния стимул - поддържане 
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на изкуствено ниска цена до такава степен, че хора предпочитат да се отопляват с електроенергия, отколкото от 
топлофикация. Всички знаем, че и там има проблеми - цената не е единственото нещо, но със сигурност цената е 
допълнителен фактор, който оказва влияние в тази посока", допусна Стайков. 
 
varnautre.bg 
 
√ Работодатели искат оставки заради цената на тока за фирмите  
Три организации настояват за спешна среща с премиера 
Три национално представителни организации на бизнеса – АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера 
Борисов във връзка с повишените цени на електроенергията, които трябва да влязат в сила от 1 юли. В отворено писмо, 
разпространено вчера, те заявяват, че ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и председателя 
на КЕВР Иван Иванов, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването. 
Работодателите протестираха веднага след обявяването на намерението на КЕВР за цените на тока от 1 юли преди 
десетина дни. Според тях токът ще поскъпне между 13% и 20% за преобладаващата част от активните предприятия в 
България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства. Това ще влоши допълнително тяхната 
коткурентоспособност и би довело до серия от фалити и заплаха за работните места на стотици хиляди работници и 
служители. Окончателно лешение КЕВР ще вземе на 30 юни. 
Декларираме, че ако и този път не бъдат отчетени нашите искания, ще поискаме оставката на министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектор "Енергетика", пише в писмото. 
Освен това ще бъде поискана и оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов заради решението всички натрупани 
дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решението е взето без да бъде извършена оценка на въздействието върху 
икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление, каквото е изискването на 
европейските директиви, смятат работодателите. Ще бъде сезирана прокуратурата за извършване на проверки как са били 
подписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ 
и високоефективно ли е производството на когенерациите. 
"Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за 
спешна среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията - мандатоносител - ПП ГЕРБ. 
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите 
"Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението" 
се казва в писмото. 
То е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата 
промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара 
"Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
vest.bg 
 
√ Бизнесът иска оставки заради новите цени на тока 
Бизнесът протестира срещу новите цени на тока и поиска оставките на енергийния министър Теменужка Петкова и 
председателя на КЕВР, ако не бъдат предприети мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването на 
електроенергията. 
В писмо до премиера от АИКБ, БСК и КРИБ настояват за спешна среща във връзка с поскъпването на тока за индустрията. 
Те искат да бъде спряно планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли с между 13% и 20% за преобладаващата 
част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни производства. 
Исканията са подкрепени от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на химическата 
промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара 
Машиностроене и Българската асоциация на електротехниката. 
 
regiona.bg 
 
√ Едрите работодатели искат оставки за високите цени на тока! 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България изпратиха отворено писмо до премиера Бойко Борисов по повод новите по-високи цени на 
тока. 
В него работодателите искат среща с министър-председателя и заявяват, че не са съгласни местния бизнес да плати всички 
натрупани дисбаланси в енергетиката. 
Ако исканията им не бъдат уважени, те обявяват, че ще поискат оставките на министъра на енергетиката Теменужка 
Петкова и на шефа на КЕВР Иван Иванов. 
Работодателите ще сезират и прокуратурата за подписаните дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия и 
правомерни ли са получените преференции за ВЕИ централите. Информацията е на БЛИЦ. 
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zona-news.com 
 
√ Бизнесът до Борисов: Ще искаме оставки заради тока 
За прилагане на европейските политики и най-добри практики в сектора „Енергетика", като продължение на протеста 
срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли, настояват Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, Българската стопанска камара и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България в отворено 
писмо до премиера Б. Борисов. 
„Обръщаме се към Вас, водени от позицията на нашата отговорност като работодатели на стотици хиляди работници и 
служители. 
Декларираме, че ако и този път не бъдат отчетени нашите искания: 
1. Ще поискаме оставката на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от 
провеждането на реформи в сектор „Енергетика". 
2. Ще поискаме оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, поради 
решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от местния бизнес. Решение, взето без да бъде извършена 
оценка на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско 
потребление, каквото е изискването на европейските директиви. 
3. Ще сезираме прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани дългосрочните договори за изкупуване 
на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и високоефективно ли е производството на 
когенерациите. 
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията-мандатоносител - ГЕРБ. 
Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите 
„Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението. 
Настоящото отворено писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара „Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката" 
 
ureport.bg 
 
√ Бизнесът иска спешна среща с Борисов за тока 
Три национално представителни работодателски организации поискаха спешна среща с премиера Бойко Борисов във 
връзка с новите цени на електроенергията, предлагани от енергийния регулатор (КЕВР).  
Асоциацията на индустриални капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК) и Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците (КРИБ) обявиха, че ако исканията им не бъдат удовлетворени, ще искат оставката на 
енергийния министър Теменужка Петкова и на председателя на регулатора Иван Иванов. 
„В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли – между 13% и 20% за 
преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4% и 13% за най-големите енергоинтензивни 
производства – отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и най-добри практики 
в сектора Енергетика“, заявиха работодателите в писмо до Борисов.  
Те заявиха, че ако не бъдат чути, ще поискат оставката на Петкова „поради демонстрирания отказ от провеждането на 
реформи в сектор Енергетика“, както и на Иванов „поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от 
местния бизнес“.  
Работодателите твърдят, че решението за увеличение на цената на тока е взето без оценка на ефекта му върху 
икономиката, каквато се изисква от европейските правила. 
Трите организации заявяват още, че ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са преференциите за ВЕИ-централи и 
високоефективно ли е производството на когенерациите (т.нар. кафяв ток – по закон задължително е изкупуването само 
на високоефективните, но правилото не се спазва). 
Авторите на писмото посочват, че въпреки разпореждане на Борисов отпреди два месеца, „все още няма индикации, че 
износът на електроенергия ще сподели с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални 
електропроизводства – централите „Марица Изток“ 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите“. 
Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението, а на свободния пазар отива само евтиният 
ток. 
Писмото на работодателите е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара „Машиностроене“ и Българската асоциация на електротехниката. 
Преди седмица премиерът Борисов настоя решението за цената на тока да се отложи за след 1 юли или отмени, с мотив, 
че ще натовари бизнеса с 20% ръст на цената и съответно да вдигне цената на стоките.  
Ден по-късно председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев (ГЕРБ) възрази на лидера си, че това не 
е нужно, тъй като поскъпването е спекулативно преувеличено. Според Добрев, за големите енергийни консуматори 
поскъпването ще е с 1-2%, а за някои фирми максимум до 8-9%. 
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rss-novini.com 
 
√ Три бизнес съюза протестират срещу цените на тока в писмо до Борисов 
В писмо до премиера Бойко Борисов, до парламента и до синдикатите три работодателски организации протестират остро 
срещу очакваното поскъпване на тока от 1 юли и предупреждават, че ако това се случи, ще искат оставките на министъра 
на енергетиката Теменужка Петкова и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния 
капитал настояват в България да бъдат приложени европейските политики и най-добрите практики в сектора.  
Те предупреждават, че ако исканията им не бъдат чути, ще сезират прокуратурата за извършване на проверки как са били 
подписани дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ 
и високоефективно ли е производството на когенерациите. 
Работодателските съюзи се опасяват, че от 1 юли токът за голяма част от активните предприятия ще поскъпне с между 13 
и 20 на сто, а за най-големите енергоинтензивни производства – с между 4% и 13%.  
Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за спешна 
среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията – мандатоносител – ПП ГЕРБ, се казва в 
писмото.  
Отвореното писмо е подкрепено от Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската камара на 
химическата промишленост, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова 
камара "Машиностроене" и Българската асоциация на електротехниката. 
 
burgasnovinite.bg 
 
√ Бизнесът с писмо до Борисов, искат оставки 
Три национално представителни организации на бизнеса, АИКБ, БСК и КРИБ, настояват за спешна среща с премиера Бойко 
Борисов във връзка с енергийните цени.  
Те ще поискат оставката на енергийния министър Теменужка Петкова и председателя на КЕВР, ако не бъдат предприети 
мерки за въвеждането на европейски практики при ценообразуването на електроенергията, съобщиха от пресцентъра на 
БСК, цитиран от БТА. 
Работодателските организации са изпратили отворено писмо, адресирано до премиера, с копие до председателя на 
парламента, до председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси, по икономическа политика и туризъм, 
по енергетика, по труда и социалната политика, до президентите на КНСБ и КТ "Подкрепа". 
 "В продължение на нашите протести срещу планираното поскъпване на електроенергията от 1 юли 2015 г. - между 13 и 20 
на сто за преобладаващата част от активните предприятия в България и между 4 и 13 на сто за най-големите 
енергоинтензивни производства - отново категорично настояваме в България да се приложат европейските политики и 
най-добри практики в сектора "Енергетика", се посочва в писмото. 
От организациите заявяват, че ако и този път не бъдат отчетени исканията им, ще поискат оставката на министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, поради демонстрирания отказ от провеждането на реформи в сектор "Енергетика", 
както и на председателя на КЕВР Иван Иванов, поради решението всички натрупани дисбаланси да бъдат платени от 
местния бизнес. 
Работодателските организации заявяват, че ще сезират и прокуратурата за извършване на проверки как са били подписани 
дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, правомерни ли са получените преференции за ВЕИ и 
високоефективно ли е производството на когенерациите. 
"Поставеният проблем е изключително важен за индустрията и българската икономика и поради това настояваме за 
спешна среща с Вас, в качеството Ви на министър-председател и председател на партията - мандатоносител - ПП ГЕРБ", се 
посочва в писмото. 
 "Въпреки Вашето разпореждане от преди два месеца, все още няма индикации, че износът на електроенергия ще сподели 
с всички български битови и стопански потребители разходите за преференциални електропроизводства - централите 
"Марица Изток" 1 и 3 , ВЕИ и когенерациите. Тези субсидии и днес се заплащат само от българския бизнес и населението", 
отбелязват организациите.  
 
luboslovie.bg 
 
√ 100-членно жури избира победителите в „Икономика на светло” 
Започна процедурата по гласуване, чрез която ще бъдат определени победителите в конкурса за Награди „Икономика на 
светло” за 2014 г. Предпочитанията си към номинираните в три категории участници ще дадат 100те члена на експертното 
жури, специално създадено за целта. В него участват 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, 
бизнеса, финансите, политиката, медиите, съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да награди водещи 
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. 
В категорията за нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика са 
номинирани финансовото и здравното министерства, както и НАП за въвеждането на ПИК кода. За личност или 
организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика чрез активна позиция са номинирани 
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ИПИ, шефът на КНСБ Пламен Димитров и проф. д-р Стефан Петранов – ръководител на екипа за създаване на композитен 
индекс „Икономика на светло”. В третата категория се състезават медии. 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на специална церемония на 22 юни. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Инфлацията най-голяма от 2 г., но през май цените отново падат 
Годишната инфлация през май е 0,9%, съобщи Националният статистически институт. Това е най-високото ниво от юни 
2013 г. България излезе от дефлацията на годишна база през март. (Виж графиката - бел. ред.) Инфлацията от началото на 
2015 г. пък е 0,7 процента. 
В същото време обаче цените падат през май спрямо април. Тоест има месечна дефлация от 0,2 на сто. Тя се дължи преди 
всичко на поевтиняване на някои сезонни плодове и зеленчуци. То компенсира увеличението на цените на горивата. 
През май спрямо април храните и безалкохолните са поевтинели с 0,9 на сто. При краставиците спадът е с 35,8%, при зелето 
- с 26,5%, на листните зеленчуци - с 25,2%, на доматите - с 13,1 на сто. 
Най-голямо е било поскъпването на цитрусите и южните плодове - с 11%, както и на морковите - с 8,3 на сто. 
От нехранителните стоки по-сериозно увеличение на цените е имало на бензин А95 - с 4,1%, и на дизела - с 3,6%. 
С настъпването на летния сезон е започнало и поскъпване в ресторантите, кафенетата и заведенията за бързо хранене 
въпреки спада на повечето основни храни. Ръстът в цените им е с 0,2 на сто. 
 
√ Народното събрание заседава извънредно заради Закона за здравното осигуряване 
Народното събрание ще заседава извънредно днес от 11:00 до 18:00 часа. Това реши след гласуване мнозинството в 
пленарната зала по предложение на председателя на парламента Цецка Цачева, предаде БГНЕС. Единствената точка в 
програмата за извънредното заседание ще бъде второто гласуване на промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), 
предложени от здравния министър Петър Москов. 
Промените в ЗЗО са ключов фактор от реформата на Петър Москов и предвиждат разделянето на здравните пакети на 
базов и допълнителен. Срещу тази идея остро се противопоставя парламентарната опозиция и извънпарламентарни 
партии и организации. 
Поправките влязоха в пленарната зала още миналата седмица, но след няколко часа дебати са приети едва три члена от 
законопроекта. Промените трябваше да се разглеждат на заседанието миналия петък, което обаче се провали заради 
липса на кворум. 
 
√ 15 000 нови инвалиди само за миналата година 
От 30 юни НОИ спира да приема болнични на хартия 
С близо 15 000 са се увеличили хората с увреждания в страната, сочи статистиката на Агенцията за социално подпомагане. 
През 2014 г. месечно са били подпомагани с интеграционни добавки 523 943 души, от които 21 300 деца с увреждания. 
Година по-рано инвалидите са били с 14 773 по-малко. 
С 8951 са се увеличили инвалидите през първите 3 месеца на тази година, показват данните на агенцията. Така месечно 
вече се подпомагат 527 629 хора с увреждания, от които 21 522 деца. 
През 2014 г. са платени над 137 млн. лв. за месечни интеграционни добавки на инвалиди. 
Само още 2 седмици НОИ ще приема болнични листове на хартия. От 1 юли лекарите ще могат да издават само електронни, 
съобщиха от осигурителния институт. 
За да могат да го правят лекарите и болниците, трябва да си осигурят компютър с интернет свързаност, електронен подпис 
и софтуер за подаване на болничните листове директно в регистъра на НОИ. 
От началото на 2015 г. са приети 1 317 919 електронни болнични листове. На хартиен носител били подадени 7 981. 
Регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 8 503 лечебни заведения. Тя е 
нужна, за да не се дублират номера на болнични листове. 
Междувременно в Смолян вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин обясни, че пенсионната реформа ще спре 
практиката на изтичане на държавни средства към мините. Сега работодателите се възползват и освобождават миньори 
на 45 г., а на другия ден ги назначават вече като пенсионери, но на по-ниска заплата и си спестяват средства, каза той. 
“На практика пенсионната система финансира работодателя в минния бранш - нещо, което не е приемливо и самите 
представители на миньорите са съгласни с това”, бе категоричен Калфин. 
С проекта за реформа социалното министерство предлага миньорите да се пенсионират на 55 г. Предвижда се те да 
получават пенсия и на 45 г., но при реално закриване на предприятието. 
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Министър Калфин припомни, че в последните 15 г., откакто е в сила тази пенсионна система, възрастта за миньорите е 
увеличена с 8 месеца. В момента мъжете миньори с първа категория труд се пенсионират на 52 г. и 8 месеца. 
Министерството предлага тази възраст да расте с 2 месеца годишно, докато се стигне до 55 г. 
 
Вестник Труд 
 
√ Икономисти: Задава се ново поскъпване на тока през есента 
Ново поскъпване на тока се задава през есента, прогнозират икономисти. Според тях увеличението от 2% от 1 юли, което 
готви регулаторът, ще има нищожен ефект срещу дефицитите в системата. 
От Института за пазарна икономика обявиха, че дупката в НЕК ще бъде затворена, само ако има дългосрочен план за това 
с колко ще се вдигат цените през следващите години, така че и потребители, и производители да имат яснота какво да 
очакват. 
Икономистите отново подчертаха, че цените на тока не трябва да се използват като социален инструмент и да се държат 
изкуствено ниски. Те пресметнаха, че енергийно бедните българи са по-малко от 25% от населението, съобщи Нова тв. 
Според Световната банка за енергийно бедни се считат тези, които отделят над 10% от доходите си за енергия. У нас на 
този критерий отговарят близо 60% от домакинствата. 
 
Вестник Сега 
 
√ От 1 юли НОИ спира да приема хартиени болнични от лекарите 
За 6 месеца са подадени над 1.3 млн. листа, повечето - по електронен път 
От 1 юли лекарите и зъболекарите ще подават болничните листове в НОИ само онлайн. До края на юни изтича гратисният 
период, в който джипитата и лечебниците трябва да вземат от института уникални номера, за да издават онлайн листовете. 
Малко над 8500 болници и лекари са получили уникални номера, а около 300 все още не са поискали това, става ясно от 
справка на НОИ, изготвена за "Сега".  
От началото на годината в електронния регистър на НОИ са постъпили 1 317 919 болнични листове. На хартия са донесени 
7981, което е нищожен дял спрямо общия брой болнични - под 1 на сто. Работодателите обаче все още носят на хартия 
листовете за служителите си. 
В първите дни на 2015 г. онлайн системата на НОИ се срина заради технически проблеми със софтуера, който не приемаше 
листовете от лекарите, както и заради електронните подписи, които не бяха съвместими с него. Това роди куриозните 
ситуации лекарите да отпращат пациентите си или да ги съветват да си пускат отпуска вместо болничен.  
От началото на годината към средата на май НОИ е върнал на лекарите и фирмите над 32 300 листа. Други близо 10 хил. 
се обжалват от НОИ. Сгрешените и обжалвани болнични на фона на общия брой постъпили също не са много, но от 
института не успяха да кажат пред "Сега" какъв е делът им за същия период на 2014 г. Така не може да се направи 
съпоставка дали новият ред за подаване е довел до повече грешки или напротив. Грешките обикновено са основната 
причина за забавяне на плащанията. 
БЪДЕЩЕ 
В момента НОИ разработва втория етап от електронната система, с който от догодина и работодателите ще могат да 
подават болничните на служителите си по интернет. Едва тогава ще се намали административната тежест за бизнеса и ще 
му се спестят реално разходите. Ако системата потръгне от 1 януари, изплащането на болничния лист ще се съкрати три 
пъти, пресмятат от НОИ. В момента работодателят носи на ръка куп документи за болничните. 
 
√ Над 28 хил. безработни са намерили работа през май 
Благодарение на субсидираните работни места и сезонната заетост официалната безработица продължава да пада и през 
май е 10.1 на сто. Понижението спрямо април е с 0.6 пункта, а спрямо 2014 г. - с 1.1 на сто, показват данните на Агенцията 
за заетостта. Над 28 хил. регистрирани в бюрата по труда са намерили препитание през май - с около 1200 повече спрямо 
април. Така без работа са 331 846 българи. Спрямо април те са с около 18 500 по-малко. На годишна база намалението е 
по-забележително - с близо 36 хил. души.  
Близо 22 400 безработни са започнали работа на първичния пазар през май. В субсидирана заетост са включени близо 
6000 души. По схеми, финансирани от оперативната програма на социалното министерство, са постъпили на работа 4110 
безработни - двойно повече отколкото през април. 
В бюрата по труда са заявени 19 153 работни места в реалната икономика. Те намаляват с над 1500 спрямо април, което 
според АЗ е обичайно за месеца. Най-много свободни позиции са заявени в сезонни дейности - от преработващата 
промишленост (4441 места), от търговията (2886 места), от хотелиерството и ресторантьорството (2762 места). Следват 
заявените места от държавното управление (2434), от селското, горското и рибното стопанство (1349 места), от 
строителството (917 места), от транспорта, складирането и пощите (823 места), от операциите с недвижими имоти (822 
места) и др.  
Младите до 29 г. без работа са вече 50 630, тоест с над 4 хил. по-малко спрямо предходния месец. 
РЕГИОНИ 
В Смолянско безработицата е много над средната за страната - 18 на сто. 10 500 са без работа, от тях половината са в 
предпенсионна възраст (над 50 г.). Има близо 3200 свободни работни места по данни на социалното министерство. Спрямо 
миналата година и тук се чувства подобрение - хората без препитание са намалели с около 1200 души. Данните бяха 
изнесени при посещението на вицепремиера Ивайло Калфин в Смолян. Той заяви, че ще постави въпроса с условията за 
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работа на гастарбайтерите на Съвета на министрите на труда тази седмица. "Всеки гастарбайтер трябва да получава най-
малко минималната заплата за страната, в която работи. Много от нашите гастарбайтери работят в неприемливо лоши 
условия на труд, без осигуровки, без заплащане и т.н.", каза Калфин, цитиран от "Дарик". 
 
√ Лошото управление на водите заплашва да блокира парите по 3 програми 
България е пред поредното сериозно предизвикателство по изпълнението на еврофондовете, предупредиха вчера 
икономистите от БАН. Пакет от мерки в сферата на екологията е условие за получаване на финансирането по 3 програми 
от ЕС за 2014 - 2020 г. - "Околна среда" (ОПОС), "Иновации и конкурентоспособност" и Програмата за развитие на селските 
райони. 
"Предизвикателството е в управлението на водния ресурс. Плановете за управление на реките и водните басейни трябва 
да бъдат готови до края на годината. А през март България трябва да ги докладва в Брюксел", обясни Дочка Велкова от 
Икономическия институт на БАН. Ако това условие не бъде изпълнено, страната ни няма да получава средства по трите 
програми. Друго изискване е наредба за въвеждане на тарифи за водни услуги на принципа: "замърсителят плаща". 
"Европейската комисия иска да се гарантира адекватност на разходите - т.е. че те са оправдани със съответните приходи", 
добави Велкова.  
Като драматично определи тя закъснението на страната ни по отношение на условието за изграждане на пречиствателните 
станции като част от поетите ангажименти още при присъединяването към общността. Сериозен проблем са и 
съоръженията, вече построени по програма ИСПА, защото те пък не били по изискванията на директивата и не пречиствали 
определени замърсители. Затова и Брюксел не отчита, че в тези градове има пречистване на отпадни води. 
Както е известно, реформата във ВиК сектора също е важно условие за парите по ОПОС. Така задачите на България стават 
още по-сериозни. Новата ОПОС все още чака одобрение от ЕК, но вече е започнала работата по т. нар. "ранни проекти". 
Според годишния доклад на учените към края на 2014 г. дейностите по ОПОС за периода 2007 - 2013 г. имат минимален 
ефект. След като приключат изпълняваните и сега проекти, ще бъдат отчетени по-големи ползи в сферата на екологията. 
Наддоговарянето обаче беше отчетено като добър ход на управляващия орган в Министерството на околната среда. 
Ефектът от инвестираните европейски пари в земеделието също е минимален, коментираха от БАН изпълнението и на 
селската програма. 
 
√ По-евтини храни върнаха дефлацията 
Сезонното поевтиняването на храните отново доведе до дефлация у нас през май. Това показват данните на НСИ, според 
които инфлацията у нас през май спрямо април е минус 0.2%. Спрямо декември 2014 г. животът е поскъпнал с 0.7%, а 
годишната инфлация в сравнение с май миналата година е 0.9%. 
През предходните три месеца статистиката отчиташе тенденция за леко поскъпване на стоките. През май обаче храните са 
поевтинели с 0.9%. Поевтиняват още наеми и ремонти на жилища, вода, ток и газ - с 0.1 на сто, на развлеченията - с 0.6 
процента, на здравеопазването - с 0.2%. 
През изминалия месец най-много са паднали цените на краставиците - с 35.8%, на зелето - с 26.5%, на листните зеленчуци 
- с 25.2%. По-евтини са още пиперът - с 25.8%, доматите - с 13.1%, бобът - с 2.3% и други. Някои от плодовете и зеленчуците 
са вдигнали цените си - цитрусовите и южни плодове - с 11.0%, ябълките - 10.3% и морковите - с 8.3%. 
В противовес на поевтиняването на храните се увеличават цените на транспорта - 1.9%. Основна причина за това е ръстът 
на цените на горивата. През май дизеловото гориво е поскъпнало с 3.6%, бензин А95Н - с 4.1%, бензин А98Н - с 2.7%, газ 
пропан-бутан - с 0.2%. Качили са се цените още на облекло и обувки - с 0.7%, електроуреди и обзавеждане за дома - с 0.1%. 
Поевтинели са лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0.3%, но са поскъпнали лекарските услуги - с 0.1% 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ ИПИ: Цените на тока се поддържат ниски заради 25% от домакинствата 
Според анализа липсват аргументи за "социалната поносимост" на електроенергията 
Поддържането на изкуствено ниски цени за електроенергия за домакинствата винаги е обосновавано със "социалната 
поносимост", но липсват обективни аргументи в тази посока – колко домакинства изпитват затруднения с плащането на 
сметките си за 
електроенергия. Това са част от изводите в изследването на Института за пазарна икономика (ИПИ) на данните за 
потреблението на електроенергия на клиентите на ЕВН, която обслужва Югоизточна България. 
Според ИПИ независимо дали групата на абонатите, които са затруднени да си плащат сметките, е голяма, поддържането 
на ниски цени не е оправдано, тъй като по този начин се субсидират всички потребители. 
Основанията на ИПИ 
Изводите, направени от ИПИ, са провокирани от анализа на данните за потреблението през периода 2009-2014 г., според 
които делът на домакинствата с консумация над 500 киловатчаса месечно е около 15%, а енергията, която те използват, е 
около 39%. "С други думи, малък дял от потребителите консумират голяма част от електроенергията", посочват от ИПИ. 
Сериозен ръст на потребителите с висока консумация се наблюдава през отоплителния сезон (зимните месеци), когато те 
достигат 25% от всички потребители. Според ИПИ именно това е групата, която е потенциално застрашена от трудности 
при заплащане на сметките за електроенергия. 
Така на практика резултатът е поддържане на изкуствено ниски цени заради не повече от една четвърт от домакинствата, 
което създава порочна спирала, твърди анализът. Според ИПИ ниските цени на електроенергията обезкуражават 
инвестициите в енергийна ефективност, насърчават по-високото потребление и правят бъдещи увеличения на цената 
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"почти невъзможни". В същото време компаниите в сектора трупат финансови загуби, които "рано или късно ще бъдат 
платени по един или друг начин". 
Покачването на сметките 
Анализаторите от ИПИ са изчислили също, че при среднопретеглено поскъпване на дневната тарифа за ток с 6.3% за 
разглеждания период и поевтиняване на нощната с 3.5% за клиентите на ЕВН месечната сметка на потребителите на 
практика се е променила незначително. При клиентите с ниско потребление увеличението е с 1.87 лв. месечно, а за тези с 
над 500 киловатчаса месечно сметката се е увеличила с 1.96 лв. Заради по-високото потребление през зимните месеци 
обаче крайните сметки на тези потребители са се увеличили средно от 31.28 лв. за периода април-октомври до 141.29 лв. 
за периода ноември-март. 
В анализа на ИПИ липсват данни за типа клиенти, които увеличават консумацията на електроенергия през зимните месеци. 
Точно поради това не може да се каже каква част от тези 25% потребители имат затруднение с плащанията си. Реално част 
от тях вероятно са стопански потребители, а останалите са битови клиенти, които се отопляват на електричество поради 
липсата на друга алтернатива. Според ИПИ отоплението на електричество може да е съзнателен избор поради удобство, 
ниски цени в сравнение с тези за централно отопление или високи доходи. 
Енергийно бедни? 
Според нивото на отпусканите целеви помощи за отопление за електроенергия изглежда, че има сериозно разминаване 
между оценките на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Министерството на труда и социалната политика 
за нивото на енергийна бедност в страната, коментираха от ИПИ. Според тях КЕВР цитира данни на Световната банка, 
според които 61% от домакинствата в България са енергийно бедни, докато отпусканите целеви помощи за отопление с 
електроенергия в периода 2011-2015 г. обхващат между 19 и 22 хил. домакинства при около 3 млн. домакинства в страната. 
Това означава, че получателите на целеви социални помощи за отопление са под 1% от всички домакинства в страната, 
посочват от ИПИ. Причината за този нисък процент все пак може да се потърси и в определените прагове за получаване на 
помощи, които за 2014/2015 г. са доход от 151.50 лв. за домакинство с едно лице (което е повече от два пъти по-малко от 
минималната работна заплата) и 217.20 лв. общ месечен доход на съвместно живеещи съпрузи. 
Изрядни и без затруднения 
От ИПИ отчитат, че ниският дял на потребителите, които имат затруднения със сметките за ток, може да се наблюдава и в 
закъснението на тяхното плащане. Изследване на ЕВН сред около половината от клиентите им през 2013 г. показва 
сравнително нисък дял (24%) на клиенти, които закъсняват с плащането на фактурите. От тях при 71% закъснението е с до 
6 дни, което показва по-скоро физическа невъзможност за плащане. Според ИПИ финансови затруднения могат да се 
наблюдават при домакинствата, които закъсняват с плащането на сметките за повече от седмица, които са едва 7%. От 
института обаче признават, че е необходим допълнителен анализ за конкретните причини за закъсненията. 
 
√ Поглед отвън върху българското земеделие 
Бившият еврокомисар по земеделие и развитие на селските райони и главният икономист на Световната банка пред 
"Капитал" 
Миналата седмица в темата на броя "Капитал" изследва развитието на българското селско стопанство в последното 
десетилетие и как заради или въпреки евросубсидиите и помощта от ЕС, то се промени в неочаквана посока. Докато 
изследвахме темата, говорихме с много хора. 
Ето двама от най-авторитетните външни гласове, които имат поглед върху българския сектор и могат да направят 
адекватни сравнения - бившият еврокомисар Дачиан Чолош, който надзирава България след като тя влезе в ЕС, и главният 
икономист на Световната банка по въпросите на земеделието Холгер Крей. 
Холгер Крей: Опитайте се да се ориентирате към сектори, в които може да дадете нещо на света 
Иронично е, че ЕС продължава да слага стени около земеделците си, но твърди, че харесва свободната търговия, нали? 
Помагат ли субсидиите или пречат на развитието на сектора в ЕС? 
Мнението, че субсидиите помагат за оцеляването на земеделието и го защитават е от преди 10 години. Оттогава 
еволюирахме доста. Вече нивата на световните цени са достигнати в ЕС. Още повече, субсидиите вече не се "стоварват" в 
секторите, а помагат на структурни цели - да намалят разликите между селските и градските райони, да помагат за 
диверсификацията, да помагат за климата. 
Регионите, където имаме най-големи проблеми със земеделието, са онези райони в които имаме само земеделие. Т.е. не 
е останало нищо друго, хората са се дръпнали и вече почти няма фермери. 
Беше ли грешка България да избере даването на пари на площ, като по този начин не предвиди негативните ефекти върху 
другите сектори, извън зърното? 
В България се случи една подмяна на приоритети. Тъй като имахте много да наваксвате в модернизацията, стратегията ви 
беше да получите максимално пари за модернизация, а по-малко пари за околна среда и съобразено с климата земеделие. 
Но преди десет години не знаехме колко бързо ще се развият климатичните промени, не знаехме за връзката между 
почвите и диверсификацията и т.н. 
Няма фундаментални грешки тук. Напротив, направихте много правилни неща. Например влизането в ЕС, подкрепата за 
общата политика и оставането в линия с нея е доста правилно. Да, един сектор расте, друг не расте... още, но това не е 
грешка. 
Помощите на хектар не помагат производството, но помагат на лишените от кеш фермери да преживеят трудностите на 
един преходен период. Влизането в ЕС е преходен период. така че трябваше да се очаква, че онези, които са големи 
физически - като зърнарите, получават повече номинално. Но нека правим разлика между икономическа и физическа 
големина. Виждал съм малки производители, които са гиганти икономически. Например производители на лавандула, 
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винари и т.н. Виждал съм зърнари, които не правят особено голяма печалба. Така че, малкото може да е голямо и 
обратното. 
Как се справихме спрямо останалите държави?  
Това е винаги сложен въпрос, защото е с много неизвестни. Ако ме питате например кой расте най-много в соята, веднага 
ви казвам - Парагвай с ръст от 29% от БВП. Или кой снабдява пазара най-ефективно с много червено месо? Уругвай - с 3 
млн. души те растат бързо и хранят 29 млн. души по света.  
Но ако ме питате кой се справя добре в сравними обстоятелства с нас, то тогава може би Полша. 
Общата селскостопанска политика е кутия с инструменти. Словакия и Латвия използваха само част от тези инструменти. Те 
осъзнаха, че ако имаш само 5-6 мерки, е по-лесно да се фокусираш върху тях и да ги администрираш. Това е както когато 
е много горещо и имаш малко вода, трябва да решиш кои растения да полееш. Но има и страни като България, които 
решиха да приложат много повече мерки - 30-40. Всички които направиха това, осъзнаха, че администрацията не може да 
се справи. Особено, ако е млада. 
В България одобряването на първия план за развитие на селските райони отне повече време отколкото трябваше. И 
младата агенция за плащания, която трябваше да го приложи веднага, също се озова в тази ситуация. 
Кои са въпросите, на които България трябва да си отговори сега, за да има силно, модерно и конкурентоспособно 
земеделие през 2020 г.?  
Опитайте се да намерите диалог между властта и сектора и да се ориентирате към сектори, в които може да донесете нещо 
на света. Дали например искате да сте фактор на стоковите борси - ориз, зърно, пшеница... това трябва да решите вие. 
Публичните политики трябва да подпомагат структурни мерки. Ако подкрепяш, искаш нещо да постигнеш. Какво искаме? 
Не да подкрепяме просто малки или големи. Трябва ли да подкрепяме зърнарите заради доходите? Не мисля. Да са по-
устойчиви на пазарни и климатични промени? Да. Да подкрепяме допълнителен килограм мляко? Не. Да им помогнем да 
вдигнат качеството, за да станат част от общ български бранд? Разбира се. 
И така въпросът не става колко и кого да подкрепяме, а как. Това е социален компромис, какъв вид земеделие искате. Аз 
лично виждам България, която произвежда зърно и ориз, но специално расте силно в традиционни фермерски продукти, 
които сега се търсят много в Европа и в света. 
Аз имам доверие в бъдещето на България. Не само, защото получавате пари от ЕС, а защото е важно, че получавате нещо, 
което липсваше - стабилност. Изведнъж имате многогодишна рамка. Политиката не се променя всяка година. И изведнъж 
дори млади хора имат хоризонт, в който имат очаквания и сигурност. И това ще се отплаща. 
Дачиан Чолош: Трябва да потърсите секторите, където вносът е висок, и да видите дали имате потенциал сами да създавате 
такава продукция 
След приемането на България в ЕС и в следствие на силното субсидиране в земеделието, зърнопроизводството отбеляза 
бум, докато много други сектори на практика замират. Смятате ли, че това е грешка и необратим ли е този процес?  
България не е уникална по отношение на концентрацията на субсидии в зърнопроизводството. Това е така в целия ЕС и 
основната причина са директните плащания за площ. Разбира се, зърнопроизводството стана супер сектора на Европа. 
Особено в последните години, когато и пазарната цена на тези продукти е добра и с подкрепата на директните плащания. 
Ето защо Франция и Германия пренасочиха средства от тези производства към други сектори. Скоро това ще направи и 
Румъния. 
Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) дава повече гъвкавост посредством някои специфични инструменти за 
финансиране, които могат да се прилагат за други сектори, чиито таргет обаче са организациите на производители. Тук в 
България обаче, както и в Румъния, за разлика от други държави, нивото на сдружаване на производителите е много ниско. 
Смятате ли, че в ЕС има някаква форма на скрити субсидии в Турция, Гърция и Румъния? Какво прави ЕС, за да избегне 
изкривявания в субсидирането?  
В ЕС не можем да говорим за скрити субсидии в условията на Обща селскостопанска политика и регулация. Да, вярно е, че 
някои държави членки имат свои специфични програми за промоции или техническа подкрепа например. И цялото това 
финансиране може да въздейства на конкурентоспособността и ефективността на земеделието, но това е повече свързано 
с националната визия на членките на ЕС как да извадят силните си страни напред. 
Държавите извън ЕС пък решават подкрепата си за земеделие в рамките на националните стратегии и бюджети, и не 
можем да говорим за скрити субсидии и при тях, защото дори производителите да успяват да продават на по-ниска цена, 
те нямат напълно свободен достъп до пазара на общността, което води до равновесие. 
Кои според вас са секторите с потенциал в България?  
Аз мога да имам мнение кои са секторите с потенциал във вашето земеделие, но съм сигурен, че никой фермер няма да 
вземе решение на базата на моето мнение. Ако има такъв, то това не би бил добър фермер. А иначе мога да ви кажа, че в 
Румъния традициите в зеленчукопроизводството, които има България са толкова добре известни, че наричаме 
производителите на зеленчуци – българи. С този пример само искам да илюстрирам имиджа на страната в тази област. 
Като цяло обаче трябва да потърсите секторите, където вносът е висок и да видите дали имате потенциал сами да 
създавате такава земеделска продукция. Сигурен съм, че българските потребители ще искат да консумират български 
продукти, ако им се предлагат такива 
Ще намалява ли европейският бюджет за Общата селскостопанска политика и смятате ли, че земеделието може да остане 
без подкрепа в далечно бъдеще?  
Не мисля, че бюджетът на ЕС за земеделие ще намалява. Мисля обаче, че все още имаме проблем да оправдаем 
използването на този голям бюджет, което означава, че трябва да докажем неговата ефективност и не съм много сигурен, 
че системата на директни плащания прави това. Затова вече имаме и зелените мерки и мерките за устойчиво земеделие, 
които са обвързани с плащанията и с които може да се засвидетелства тази публична подкрепа. 
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В бъдеще мисля, че трябва да намерим по-адаптивни инструменти за ефективен доход на фермерите. Един от начините 
това да се случи е да се насочат повече средства от преките плащания към инвестиции. Има, разбира се, и много други 
подходи, но мисля, че това ще са въпросите, които ще бъдат поставени на масата през 2020 г. 
 
√ Пенсионните портфейли и застрахователите трябва да бъдат проверени до година 
Срокът за външната оценка е записан в проект, внесен от правителството в парламента 
Комисията за финансов надзор (КФН) ще трябва "да организира извършване на преглед на активите на пенсионните 
фондове и на балансите на застрахователите, който да е готов в следващите дванадесет месеца". Това става ясно 
преходните и заключителните разпоредби на внесения в парламента проект за Закон за възстановяване и 
преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. В първоначалния вариант на проекта, предложен 
за съгласуване от финансовото министерство, такъв текст липсваше. Оценката трябва да е външна, както и при банките, но 
методологията ще е на местния регулатор. 
Намерението за оценката на активите беше заявено още в Националната програма за реформи на правителството в 
началото на май. За разлика от детайлно изложения график на проверката за банковия сектор обаче там липсваше каквато 
и да е яснота за сроковете за небанковия. Сега в новия закон, който със закъснение трябва да транспонира едноименната 
европейска директива (014/59/ЕС), за КФН е предвиден същият срок, какъвто и за БНБ - 12 месеца от влизането му в сила. 
А тъй като срещу страната вече има стартирала наказателна процедура, заявката е приемането на закона да стане 
максимално бързо. 
Каква ще е процедурата 
В законовите текстове няма детайли какви точно ще са изискванията и сроковете, които ще прилага регулаторът. 
Аналогично на оценката на активите на банките и тук процедурата трябва да стане "при участие на независими външни 
лица и институции с висока професионална репутация". Докато за БНБ е разписано, че трябва да се използва методология, 
съответстваща на прилаганата от Европейската централна банка, при извършената от нея оценка на 15 ноември 2013 г. за 
КФН е посочено, че трябва сама да разработи методология в сътрудничество с компетентните европейски органи. Също 
както и при банките, изрично е предвидено, че разходите за проверката ще са за сметка на пенсионните дружества и 
застрахователите. 
Голямата разлика е, че за небанковия финансов сектор не са предвидени и стрес тестове, с които да се провери какво ще 
стане при негативни сценарии за икономиката и пазарите. Според Националната програма за реформи до края на 2015 г. 
след дискусия с всички заинтересовани страни ще бъде създаден управляващ комитет, който да ръководи процеса. 
Комитетът ще се председателства от КФН съвместно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване (EIOPA), ще участват представители от МФ и БНБ, а ЕК може да изпрати свой наблюдател. От този комитет се 
очаква да организира и провеждането на оценка на въздействието (специален стрес тест за оценка на цялостния ефект) от 
влизане в сила на предложените законодателни промени, за които е даден срок до септември. 
Извън това в програмата за реформи е дадена за пореден път заявка и за разкриване на действителните собственици на 
пенсионния сектор, като целта е да бъдат идентифицирани всички акционери, притежаващи повече от 1% от капитала. По 
график те трябва да са описани до средата на тази година - т.е. информацията трябва да е налична след две седмици. Това 
ще е важно, за да може при оценката на активите да се следи и за сделки и експозиции към свързани лица. КФН, както и 
наскоро приключилата работа временна парламентарна комисия по този въпрос не виждат съществени проблеми в 
портфейлите на пенсионните фондове въпреки индикациите за източване на някои от тях чрез инвестиции в свързани 
лица. При застрахователите също част от компаниите предлагат полици под себестойност и има подозрения, че изкуствено 
поддържат показателите си за платежоспособност и капиталова адекватност. 
Засега няма яснота дали КФН е започнала работа по методологията. Според два източника от пенсионния сектор до 
момента КФН не е разговаряла с тях по темата. Липсва официална информация и за датата, към която ще се гледат 
балансите, докато за БНБ вече се знае, че проверката ще се извършва по данни към края на 2015 г. 
Конфликт с надзорника 
Друг ключов неизяснен момент е кой ще изготвя методологията за пенсионните фондове. Мандатът на зам.-председателя, 
отговарящ за осигурителната дейност, Ангел Джалъзов изтече преди почти година. Председателят на КФН Стоян 
Мавродиев засега не е посочил номинация за неговия пост, която да бъде разгледана от парламента. По закон това е негов 
прерогатив и така Джалъзов продължава да изпълнява длъжността въпреки скандалите и сблъсъците си с пенсионните 
дружества в началото на годината. От тяхната браншова асоциация в писмо, подписано от всичките девет компании в 
сектора, те дори поискаха оставката му, след като Джалъзов оповести данни за отрицателна реална доходност в сектора, 
която по собствените признания на комисията е по остаряла методология. Тогава пенсионните дружества заявиха и че са 
сезирали европейския регулатор EIOPA да се намеси по казуса, за да запази финансовата стабилност, прозрачността на 
пазарите и да защити осигурените лица. 
В тази тягостна обстановка не е ясно как точно ще протече работата по изготвянето и провеждането на прегледа на 
активите в сектора. 
Непопълненият състав на регулатора може да се окаже проблем и по още една линия. Според новия закон към КФН трябва 
да се създаде независимо звено, което да отговаря за преструктурирането на инвестиционни посредници. То трябва да 
бъде независимо от "инвестиционния надзор" и да е към свободния член (отговарящ за анализ и оценка на рисковете на 
финансовите пазари). След напускането в края на миналата година на зам.-председателя, отговарящ за инвестициите - 
Николай Попов, сега двете дейности се съвместяват от един човек - Владимир Савов. 
Друга ключова промяна е, че все пак и за инвестиционните посредници ще се създава фонд за преструктуриране, подобен 
на този, който ще се прави за банките. В първоначалните предложения такъв не се предвиждаше, тъй като няма системно 
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важни играчи на пазара. Сега обаче е заложено той да започне да се попълва с вноски от самите посредници през 2017 г., 
като размерът им ще се определя от КФН. 
 
√ Специфики на трудовия договор с условие за обучение 
В нормативната уредба на този контракт има някои пропуски 
През 2014 г. беше променено съдържанието на чл. 230 от Кодекса на труда, с което договорът за ученичество се 
преименува на "Трудов договор с условие за обучение по време на работа". Това се явява един особен вид трудов договор, 
в който страните са уговорили обучение по определена професия или специалност в процеса на работата. Тъй като това е 
вид трудово правоотношение, то следва да съдържа всички реквизити на трудовия договор, а именно: начало на 
изпълнението, място на работа, длъжност, работно време, почивки, платен годишен отпуск и т.н. 
Освен задължителното съдържание на трудовия договор обаче договорът за обучение съдържа още: специалността или 
професията, по която ще се осъществява обучението; формата, мястото и времетраенето на обучението; обезщетението, 
което страните си дължат при неизпълнение на задълженията, както и други въпроси, които касаят обучението по време 
на работа. Поради класификацията на правоотношението като трудово пък, за този вид договор следва да се прилагат 
всички разпоредби на Кодекса на труда. 
Доколко това е смислено е друг въпрос, тъй като прякото прилагане на някои разпоредби би било несъвместимо с 
основното предназначение на този вид договор, а именно обучението. Така например изменението на длъжността или 
характера на работата по реда на чл. 119 от Кодекса на труда би било в несъответствие с договореното обучение по 
определена специалност или професия. Клаузата за срок за изпитване също би била неприложима, тъй като след 
завършване на обучението ученикът полага изпит, на база на който се преценя дали е усвоил знанията и опита по 
специалността, за която се е обучавал. За съжаление това не са единствените пропуски в нормативната уредба, касаещи 
този специфичен трудов договор. 
Обучението не може да продължава повече от 6 месеца 
Това предполага срочност на договора за обучение, тъй като законът поставя краен срок за завършване на обучението. И 
тук може да се види пропускът в нормативната уредба, тъй като срокът за обучение може да бъде прекъсван поради 
причини, независещи от страните по правоотношението, така например при временна неработоспособност или при 
ползването на друг вид законоустановен отпуск. Договорът за обучение, тъй като е трудов договор, при сключването му 
следва да бъде обявен в НАП. Това става с подаване на уведомление за сключен трудов договор, а кодът в уведомлението 
е 14. 
И тук можем да поставим още един въпрос – какво следва да направи работодателят след завършване на обучението. 
Следва ли този договор да бъде прекратен поради изтичане на срока на обучението, необходимо ли е да бъде сключен 
нов трудов договор за периода на работа, за който страните са се уговорили след завършване на обучението, или 
договорът може да продължи за уговорения период, без да бъде прекратяван? Моето мнение е, че договорът за обучение 
не следва да се прекратява, а е необходимо да продължи за уговорения срок за престиране на работната сила от работника 
след завършване на обучението. 
При завършване на обучението работникът полага изпит при условия и по ред, определен от работодателя. При успешно 
полагане на изпита работодателят следва да издаде на работника документ, с който да се удостоверят придобитите знания 
и опит. След завършване на обучението и успешното полагане на изпита работникът се задължава да работи в 
предприятието за определен срок, който не може да бъде по голям от три години. Работодателят от своя страна се 
задължава да осигури работа на работника съобразно придобитата квалификация за периода, за който са се договорили. 
По подобие на клаузата за изпитване договор за обучение може да се сключва с един и същ работник за една и съща 
работа, професия или специалност само веднъж. 
Ниво на заплащане 
По време на обучението работникът или служителят, тъй като престира труда си, има право на възнаграждение, което не 
може да бъде по-малко от 90% от размера на минималната работна заплата за страната. Падането под минималната 
заплата е обусловено от това, че работодателят инвестира средства в обучението на този работник, а той от своя страна не 
е в състояние да престира пълноценно труда си поради липсата на знания и опит, които ще натрупа по време на 
обучението. 
И тук можем да зададем въпроса следва ли възнаграждението за периода след завършване на обучението да бъде 
предварително договорено, или това може да стане на по-късен етап. Тъй като, както вече казахме, договорът за обучение 
се подчинява на разпоредбите на Кодекса на труда, следва да може възнаграждението да се променя с допълнително 
споразумение. От осигурителна гледна точка обаче нещата изглеждат по друг начин. 
Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и 
неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от 
минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се 
въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година и не повече от максималния 
месечен размер на осигурителния доход. 
Разпоредбите на КСО относно елементите на осигурителния доход са доразвити в НЕВДПОВ (наредбата за 
възнагражденията). В чл. 1, ал. 2 от същата наредба е указано, че осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови 
правоотношения, се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените 
възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските, но върху не по-малко от минималния месечен 
осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от 
максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със ЗБДОО за съответната година. 
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От това следва, че е напълно допустимо, когато получаваното брутно трудово възнаграждение от лицата е по-малко по 
размер от минималния "праг" за основната икономическа дейност на осигурителя и групата професии, към която се отнася 
заеманата длъжност, задължителните осигурителни вноски да се начисляват върху по-високата сума – на "прага". Това е 
така, защото размерът на трудовото възнаграждение се регулира от трудовото законодателство, докато задължението за 
спазване на минимален осигурителен "праг" е въведено с разпоредбите на КСО и ЗЗО, които уреждат съответните 
осигурителни отношения и се явяват специални закони при определяне размера на осигурителния доход и 
задължителните осигурителни вноски. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Инфлацията пак е отрицателна  
Инфлацията за месец май е минус 0,2%, обявиха от Националния статистически институт. След като три поредни месеца 
цените вървяха нагоре, през май отново тръгнаха надолу. Така продължава тенденцията от последните две години. 
Отрицателна инфлация беше отчетена през 7 месеца от 2013 г. и 8 месеца от 2014 г. Годишната инфлация към края на май 
обаче е 0,9%. Това е най-високата годишна инфлация за последните 23 месеца, сочат данните на НСИ. Годишната инфлация 
вече се доближава до лихвите по банковите влогове, които при повечето трезори са около 1,1%-1,3%. Оказва, че при 
ниските лихви и високата годишна инфлация стимулите на хората да спестяват в банки са много малко. 
Отрицателната инфлация за май се дължи на леко падане на цените на основни храни на фона на замръзнали цени на 
повечето стоки и услуги. Цените на храните през май са паднали с 0,9%. По-съществено е поевтиняването на краставиците 
(-35,8%), зелето (-26,5%), чушките (-25,8%), зелените салати (-25,2%) и доматите (-13,1%). Паднали с и цените на старите 
коли (-1,2%) и на телевизорите (-2,1%). През май по-съществено са поскъпнали ябълките (+10,3%), дизела (+3,6%) и бензина 
(+4,1%). Поскъпнали са и дрехите (+1,1%) и безалкохолните (+1,3%). 
 
Вестник Преса 
 
√ Корина Крецу: България може да се възползва от 7,6 млрд. евро за периода 2014-2020 г.  
Областта, в която България и Румъния биха могли да засилят незабавно своето сътрудничество, е проектът за подобряване 
плаването по река Дунав, заяви в Русе еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу, предаде БГНЕС. 
"С този проект ще допринесем за засилено сътрудничество и удобство както за стопанските субекти, така и за гражданите", 
каза още Крецу. Заедно с вицепремиера по европейските фондове Томислав Дончев тя присъства на откриването на 
ремонтирания булевард "Тутракан" в Русе, който е реализиран по програмата за трансгранично сътрудничество между 
България и Румъния. 
Корина Крецу припомни, че за следващия програмен период 2014- 2020 за проекти по трансгранично сътрудничество се 
предвиждат 250 млн.евро. "Първият прием за набиране на проектни предложения вече е обявен, така че от българските и 
румънските власти зависи да заявят своя интерес с проектни предложения в рамките на този бюджет за следващите седем 
години. Аз споделям тази цел и това желание за развитие на региона, така че да се преодолеят дефицитите, наследени от 
нашата история, и да вървим в посока на най-развитите региони в Европа", каза още еврокомисарят. 
За следващия програмен период България би могла да се възползва от обща сума в размер на 7,6 млрд. евро. Що се отнася 
до тези оперативни програми, утре ще проведем съответните разговори в София и с удоволствие ще имам готовност да ви 
информирам, каза още Крецу. 
Лично аз считам, че резултат над 92-93% усвояване на евросредства за първи програмен период би било успех, заяви на 
свой ред вицепремиерът по европейските фондове Томислав Дончев. Той коментира, че действително до края на годината 
към ЕК трябва да бъдат подадени като разплатени 2 млрд. евро. 
"Част от тези пари вече са платени, т.е. като реални физически плащания в страната трябва да бъдат извършени плащания 
за около 1,4 млрд. Дали е възможно тези пари да бъдат разплатени до последния евроцент? Това е една ужасно 
предизвикателна цел. Няма държава, която първия програмен период е успяла да плати 100 %.", заяви Дончев. Той каза 
още, че към момента плащанията се движат според годишния план и се надява страната ни да приключи с максимално 
възможния резултат. 
По време на разговорите си днес и утре с еврокомисаря по регионалната политика Корина Крецу предстои да се изясни 
кога ще бъдат одобрени и останалите две оперативни програми – "Региони в растеж" и "Околна среда". "При всички случаи 
считам, че това е въпрос в най-лошия случай на седмици, ако не и на дни, доколкото нещата са в процедура", заяви още 
Дончев. 
Той коментира и темата с броя на мостовете над река Дунав. "С комисар Крецу преди 6 месеца обсъдихме въпроса и се 
разбрахме, че два моста са много недостатъчни за потенциала на икономически и всякакъв вид човешки връзки между 
двете държави. И аз мисля, че една реалистична, не бих казал свръхамбициозна програма, е поне още две мостови 
съоръжения. Редно е да коментираме въпроса, когато за всички идеи за нови мостови съоръжения са приключили 
предпроектните им проучвания, имаме икономически анализ, имаме детайлен анализ на трафика, за да преценим с каква 
степен на последователност те би следвало да бъдат изграждани", обясни вицепремиерът. 
От гледна точка на финансирането би могло да се използват различни финансови инструменти – Дунавската стратегия, 
програмата за трансгранично сътрудничество и оперативни програми. Не бива да се изключва и планът Юнкер, доколкото 
мостовото съоръжение е доходоносна инвестиция.  
В рамките на двудневната си визита в България – днес в Русе, а утре в София, Корина Крецу ще се срещне с премиера Бойко 
Борисов. "Ще водим разговори за актуалното състояние на нещата, за новите възможности, по-конкретно по линия на 



23 

 

 

политиката за сближаване на регионите, ще обсъждаме възможните реформи през новия период, както и новия 
инструментариум за изпълнение на новата политика за сближаване и стратегията по линия на структурните фондове и 
евентуална комбинация и с плана Юнкер", обясни тя. 
 
√ Отново дефлация през май 
През май отново е регистрирана дефлация въпреки продължаващото поскъпване на горивата. Това сочат данните на 
Националния статистически институт (НСИ), цитирани от БНР. През април именно заради скока на цената на дизела и 
бензина беше регистрирана месечна инфлация. През май обаче отново има дефлация, макар и минимална - от 0,2 на сто. 
През май най-голямо е поскъпването при най-масовия бензин А 95Н, чиято цена се е увеличила с 4,1 на сто. При останалите 
горива поскъпването е около три на сто. Очаквано това води и до увеличение на цената на транспортните услуги, които 
спрямо април са се увеличили с близо две на сто.  
Националната статистика отчита и сериозно поскъпване на административните такси и услуги - с повече от 4 на сто.  
С идването на летния сезон и около празниците през май започва увеличението на цените в хотелите. Въпреки 
поевтиняването на част от хранителните продукти, цените в ресторантите, кафенетата и заведенията за бързо хранене са 
поскъпнали.  
При хранителните продукти се наблюдава увеличение на цените най-вече при цитрусовите плодове, следователно и при 
соковете. При сезонните зеленчуци обаче има сериозно намаление на цените, което вероятно е и основната причина за 
дефлацията през май. Най-голямото поевтиняване е при краставиците, което е с близо 36 на сто.  
 
Списание Мениджър 
 
√ Отново дефлация 
Икономиката на България отново се сблъска с дефлацията. След три месеца на ръст, през май потребителските цени поеха 
пак надолу. Те намаляват с 0,2% след ръст от 0,7% през април. Като цяло дефлацията говори за свиване на търсенето, тъй 
като потребителите отлагат покупките в очакване на ново поевтиняване, което кара компаниите да задържат увеличението 
на цените, вследствие на което се смаляват печалбите и инвестициите. Това води до намаляване на доходите и заетостта. 
Раздвижването на инфлацията ще има обратния ефект. 
Инфлацията от началото на годината (май 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0,7%, а годишната инфлация за май 2015 г. 
спрямо май 2014 г. е 0,9%. 
Средногодишната инфлация за периода юни 2014 - май 2015 г. спрямо периода юни 2013 - май 2014 г. е минус 0,5%. 
За месец най-много са намалели цените на: 
•хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,9%; 
•развлечения и култура - с 0,6%; 
•здравеопазване - с 0,2%; 
•съобщения - с 0,2%; 
•жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,1%. 
Увеличили са се цените на: 
•транспорт - с 1,9%; 
•облекло и обувки - с 0,7%; 
•разнообразни стоки и услуги - с 0,2%; 
•жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 0,1%; 
•ресторанти и хотели - с 0,1%. 
Без промяна 
•алкохолни напитки и тютюневи; 
•образование. 
През май са намалили цените на следните хранителни стоки: краставици - с 35,8%, зеле - с 26,5%, пипер всички видове - с 
25,8%, листни зеленчуци - с 25,2%, домати - с 13,1%, зрял боб - с 2,3%, яйца - с 2,3%, свинско месо - с 1,7%, сол - с 1,7%, риба 
(прясна и замразена) - с 1,1%, маргарин - с 0,7%, месо от домашни птици - с 0,4%, брашно - с 0,3%, месо от едър рогат 
добитък - с 0,3%, прясно и кисело мляко - съответно с 0,1 и 0,3%, бира - с 0,2% и други. 
Увеличили са се цените на: цитрусови и южни плодове - с 11%, ябълки - с 10,3%, моркови - с 8,3%, слънчогледово олио - с 
2,1%, захар - с 1,7%, минерални води, безалкохолни напитки и сокове - с 1,3%, леща - с 1,3%, кафе - с 1%, мляно месо (кайма) 
- с 1%, хляб „Добруджа“ - с 0,7%, вина - с 0,6%, кашкавал - с 0,3%, ориз - с 0,2% и други. 
През май в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление при: телевизионни приемници - с 2,1%, 
фотографска и кинематографска техника - с 1,7%, комплексни услуги за почивка в България - с 1,7%, автомобили втора 
употреба - с 1,2%, автомобилни гуми - с 0,7%, дърва за отопление - с 0,6%, препарати за почистване на съдове - с 0,6%, 
пътнотранспортна застраховка - с 0,4%, хладилници и фризери - с 0,2%, бойлери - с 0,2%, продукти за лична хигиена - с 0,2% 
и други. 
Увеличили са се цените на: автомобилен бензин А95Н - с 4,1%, административни такси  - 4,1%, дизелово гориво - с 3,6%, 
течни горива за битови нужди - с 3,2%, автомобилен бензин А98Н - с 2,7%, такси за правни услуги - 1,7%, перални и 
съдомиялни - с 1,3%, облекло - с 1,1%, прахове за пране - с 0,9%, цветарство - с 0,8%, услуги в ресторанти, кафенета и 
заведения за бързо хранене - с 0,2% и други. 
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През май 2015 г. е регистрирано намаление на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0,3%. Цените 
на лекарските услуги са се увеличили с 0,1%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния 
месец. 
Според европейската методология (хармонизиран индекс на потребителските цени) през май в сравнение с април цените 
са останали непроменени. Инфлацията от началото на годината (май 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0,2%, а годишната 
инфлация за май 2015 г. спрямо май 2014 г. е минус 0,3%. Средногодишната инфлация за периода юни 2014 - май 2015 г. 
спрямо периода юни 2013 - май 2014 г. е минус 1,4%. 
Цените в малка потребителска кошница (100-те социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги, необходими на 
най-бедните 20% от домакинствата) за месец намаляват с 1%. От началото на годината нарастват с 0,9%. 
Цените в малката кошница за един месец са се променили по следния начин: 
•хранителни продукти - намаление с 1,8%; 
•нехранителни стоки - намаление с 0,1%; 
•услуги - цените остават на равнището от миналия месец. 
 
investor.bg 
 
√ България е първа в ЕС по ръст на вредните емисии през 2014 г. 
Страната ни настоява за по-реалистични ангажименти за намаляване на емисиите след 2030 г. 
България е лидер в Европейския съюз (ЕС) по ръст на емисиите въглероден диоксид през 2014 г., сочат данните на 
европейската статистическа служба Евростат. 
Европейската статистика отчита ръст на вредните емисии у нас от 7,1% за една година. На второ място е Кипър с 3,5% 
увеличение, а на трето Малта ръст от 2,5%. Увеличение на емисиите са отчетени и в Литва, Финландия и Швеция – 
съответно 2,2%, 0,7% и 0,2%. 
В останалите държави от ЕС обаче има спад на вредните емисии, като най-силен е той в Словакия – 14,1%, Дания – 10,7%, 
Словения – 9,1%, Великобритания – 8,7%, и Франция – 8,2%. 
Средно за ЕС излъчените в атмосферата вредни емисии въглероден диоксид са намалели с 5 на сто през миналата спрямо 
предходната година. 
Същевременно днес на Европейския съвет по околна среда в Люксембург министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева е поискала по-реалистични ангажименти за намаляване на емисиите след 2030 г. 
От голямо значение е да бъде отчетена конкурентоспособността на държавите членки, които граничат със страни извън 
ЕС, и трансграничното замърсяване, посочила е Василева, цитирана от БТА. 
В продължаващите преговори България ще отстоява позиция за реалистични "тавани", отчитащи икономическото развитие 
на отделните държави членки, казала е още Василева. 
 
√ Москва: Отчитаме ръст на стокооборота с България през 2014 година  
Данните на българското икономическо министерство обаче показват спад на износа и вноса от Русия 
Само две държави от Европейския съюз (ЕС) отчитат ръст на двустранния стокооборот с Русия през миналата година. Това 
съобщи зам.-министърът на външните работи на Русия Алексей Мешков, цитиран от ТАСС. 
По данните на външното министерство на Русия през 2014 година стокооборотът с ЕС се е свил с 10% спрямо 2013 година. 
За сметка на това търговските отношения с България и Малта се запазват, като ръстът на стокооборота е незначителен – с 
между 1% и 2%. 
През първото тримесечие на 2015 година стокооборотът между Русия и ЕС се свива още повече – в рамките на 36 на сто, 
става ясно още от думите на Мешков по време на бизнес форум в Брюксел. 
Мешков коментира, че за сметка на европейските партньори Русия развива търговските си отношения с останалия свят. 
Неговите данни показват, че ръстът на стокооборота с Египет е от 86 на сто, с Мексико - 30,7%, дори и със САЩ има ръст от 
5,6%.  
Припомняме, че от парламентарната трибуна министърът на икономиката Божидар Лукарски съобщи в отговор на 
депутатски въпрос, че износът на България към Русия намалява с 8,8% през миналата година. Вносът от Русия пък е с 16% 
по-малък спрямо 2013 година, отчете още икономическият министър. 
Причината са ограниченията, които Москва наложи в отговор на западните санкции заради анексирането на Крим. 
Междувременно премиерът на Русия Дмитрий Медведев съобщи, че преходният период за присъединяването на Крим 
към Руската федерация е приключил. 
 
√ Безработицата се е понижила до 10,1% през май  
Засилването на сезонната заетост, както и субсидираните работни места, подкрепят спада на безработицата  
С 0,6 процентни пункта до 10,1% се е понижило нивото на безработица през май, сочат данните на Агенцията по заетостта. 
Понижението се обяснява със засилването на сезонната заетост и на субсидираната заетост. 
Безработицата през април намаля до 10,7%. 
През май регистрираните в бюрата по труда са били 331 846 души. Спрямо април те намаляват с 18 472 лица, а на годишна 
база – с 35 653 лица. 
На работа през май 2015 г. са постъпили общо 28 263 безработни - с малко над 1 100 лица повече спрямо април, но със 
само 637 души повече спрямо май 2014 г. 
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Започналите работа на първичния пазар безработни са 22 397 лица, които са с 351 лица повече спрямо предходния месец 
и с 2 826 повече спрямо май 2014 г. Чрез субсидирана заетост през май 2015 г. са постъпили на работа 5 866 лица. Те се 
увеличават с 810 спрямо април, но в сравнение с май 2014 г. са с 2 189 лица по-малко. 
По програми за заетост обаче са започнали работа 1 537 лица, с 622 лица по-малко от предходния месец и с 4 380 по-малко 
от същия месец на 2014 г. 
Най-сериозно намалява броят на хората, започнали работа по насърчителни мерки по Закона за насърчаването на 
заетостта – с над 1 100 души спрямо април до 219 лица. В сравнение с май 2014 г. обаче започналите работа по 
насърчителни мерки са със 111 лица повече. 
По схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ са постъпили на работа 4 110 безработни, с 2 556 
повече от предходния месец и с 2 080 повече от май 2014 г. 
В бюрата по труда са заявени 19 153 работни места в реалната икономика, които са с 1 518 места по-малко от предходния 
месец, но с 2 241 места повече спрямо май 2014 г. Частният сектор е обявил 12 013 свободни работни места. 
Най-много са обявените свободни работни места в преработващата промишленост, търговията, хотелиерството и 
ресторантьорството, държавното управление, селското, горското и рибното стопанство, строителството и други. 
 
√ МТСП работи по предложения за заетостта на хора в предпенсионна възраст  
Регионални мерки ще стимулират пазара на труда, заяви Ивайло Калфин 
Министерството на труда разработва мерки за повишаване на заетостта сред хора над 54 години. Това обяви министърът 
на труда и социалната политика Ивайло Калфин на кръгла маса с участието на кметовете от oбласт Смолян, съобщиха от 
пресцентъра на министерството. 
„Демографската ситуация в страната, както и предложеният пакет промени в пенсионната система, ни задължават да 
разработим както ефективни мерки за стимулиране на заетостта на младите, така и на хората в предпенсионна възраст“, 
посочи социалният министър. 
По думите на Калфин министерството ще развива и допълнителни регионални мерки, които да стимулират и създават 
икономика на места, където такава няма и пример за това е въвеждането на еднодневните трудови договори, които вече 
са факт. 
„Темата за заетостта е от особена важност в регион Смолян, затова съм отворен заедно с кметовете в областта да 
разработим програми, насочени към спецификите и нуждите на региона“, каза още социалният министър. 
Той подчерта нуждата от своевременно адаптиране на съществуващото предлагане на труд към изискванията на пазара, 
така че да бъде преодоляно разминаването между търсене и предлагане. 
„Държавата чрез оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 дава възможност на всеки млад 
човек или да учи, или да работи, така че от всички нас зависи да направим програмите атрактивни както за младежите, 
така и за работодателите,  да намалим нивата на нереализираните млади хора“, категоричен беше той. 
 
√ Ако България забави Плановете за речните басейни, ще блокират европрограми  
Представянето на плановете е предварително условие на Брюксел, заяви експерт 
Ако България не докладва навреме - през март 2016 г., изискваните от Брюксел Планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ), ще бъдат спрени евросредствата по три направления: "Околна среда" (ОПОС), "Иновации и 
конкурентоспособност", както и финансирането на агросектора. Това каза на пресконференция Дочка Велкова от Института 
за икономически изследвания при БАН.  
Работата по Плановете за управление на речните басейни (които са инструмент за интегрирано управление на водите) и 
по Плановете за управление на риска от наводнения трябва да приключи до декември 2015 г. След одит Европейската 
комисия ще излезе с документ, съдържащ препоръки към всички страни членки, уточни експертът. 
При управлението на водите ЕК изисква от държавата законодателно да е уредено спазването на принципите 
„потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“, допълни тя. 
Според Годишния доклад на Института, към края на 2014 г. дейностите по оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 
2007-2013 имат минимален ефект върху публичния физически капитал, но се очаква приключените по-късно проекти да 
променят положително общата картина. 
Тъй като делът на договорените средства е много по-голям от реално изплатените, анализаторите отчитат, че 
наддоговарянето е добра политика. 
Дочка Велкова припомни, че новата ОПОС беше пратена на ЕК към средата на май, но официално одобрение все още няма, 
а междувременно се работи по т. нар. „ранни проекти“, стартът на които беше разрешен от Брюксел, преди да приключи 
напълно водната реформа. 
 
 
 
 
 
 


