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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
АИКБ 
 
√ Становище на АИКБ по проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от 
възобновяеми източници 
Днес, с дълбока загриженост научихме от средствата за масова информация, че Министерство на енергетиката планира да 
възприеме подход в Наредбата, при който ще получат облекчение за зеления компонент само дружества с 
енергопотребление над 10 ГВтч. годишно. Изготвена от консултанти на АИКБ експертна оценка, съгласувана и с 
възможностите на актуалния ценови модел, разработен от КЕВР показва, че възприемането на подход за компенсиране 
на всички засегнати предприятия от правоимащите сектори не би довело до съществено превишение на заложения общ 
обем на финансов ресурс, необходим за обезпечаване на компенсационния механизъм. При размер на компонентата за 
разпределение на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част 
от цената в интервала 15,00 -17,00 лв./МВтч., разликата би била няколко милиона лева. 
Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (на основание на свое решение от 20 юли 2015 
г.) предлага настоятелно проекта на Наредба да претърпи 2 промени: 
1. В чл. 3, ал. 2, т. 4 – да отпадне. 
2. В чл. 4 ал. 1 да добие следната редакция: 
„Чл.4. (1) Предприятията по чл. 3 ползват отстъпка от компонентата по чл. 2 за количествата потребена електрическа 
енергия през съответния ценови период от една година в размер на 85 %.“ 
При това положение, от предвиденото облекчение ще могат да се възползват в пъти повече предприятия (в сравнение с 
първоначалното предвиждане). Това ще позволи едно по-справедливо и рационално разпределяне на оказваната 
подкрепа сред допустимите предприятия, без да ограничава ползваният ресурс САМО за големите индустриални 
потребители според актуалния проект на Наредба, за който се твърди, че е съгласуван с работодателите. Всъщност, той НЕ 
Е съгласуван с повечето представителни организации на работодателите у нас. 
Ние считаме, че трябва и може да се избегне дискриминирането на потребителите на основа на тяхното потребление. По 
този повод, съвместно с останалите национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме 
в т. 3 от Рамковото предложение от 24. 06. 2015г. следния текст: 
…„Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми“ … 
Евентуален резерв предлага и намаляването на интензитета на подкрепа, при малко вероятния сценарий за превишение 
на наличния финансов ресурс. 
Частичната компенсация е допустима съгласно т. 182 от Насоките на Европейската комисия. 
Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, 
които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат 
компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко 
големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо. 
АИКБ е отправила запитване в съответната дирекция на Европейската комисия за подхода който предлага. В зависимост 
от него и от приетия окончателен вариант на Наредбата, ще предприемем съответните действия за оспорването и в 
процеса на нотификация. 
Писмото, изпратено от АИКБ до министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, министъра на икономиката 
г-н Божидар Лукарски, министъра на финансите г-н Владислав Горанов, председателя на Комисията по енергетика на 
43-то Народно събрание г-н Делян Добрев и председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван 

Иванов, може да видите тук. 
 
 
 
 

http://bica-bg.org/admin/admin/upload/4461_naredba%20-%20vei%20-%20aikb.pdf
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Телевизия България Он Ер 
 
√ Бизнесът настоява облекченията за тока да са за всички предприятия 
АИКБ изпрати становище до енергийния и финансовия министър във връзка с Наредба за намаляване на тежестта 
от ВЕИ разходите 
Бизнесът настоява подготвените облекчения за зеления компонент в цената на тока да бъдат приложени за всички 
предприятия, а не само за най-енергоемките. Това става ясно от Становище на Асоциацията на индустриалния капитал 
относно проектонаредба за намаляване на тежестта свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. 
Позицията е изпратена до министрите на енергетиката, финансите и икономиката, с копие до председателите на 
Енергийната комисия в НС и на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Ето и пълният текст на позицията, изпратена до медиите 
Днес, с дълбока загриженост научихме от средствата за масова информация, че Министерство на енергетиката планира да 
възприеме подход в Наредбата, при който ще получат облекчение за зеления компонент само дружества с 
енергопотребление над 10 ГВтч. годишно. Изготвена от консултанти на АИКБ експертна оценка, съгласувана и с 
възможностите на актуалния ценови модел, разработен от КЕВР показва, че възприемането на подход за компенсиране 
на всички засегнати предприятия от правоимащите сектори не би довело до съществено превишение на заложения общ 
обем на финансов ресурс, необходим за обезпечаване на компенсационния механизъм. При размер на компонентата за 
разпределение на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част 
от цената в интервала 15,00 -17,00 лв./МВтч., разликата би била няколко милиона лева. 
Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (на основание на свое решение от 20 юли 2015 
г.) предлага настоятелно проекта на Наредба да претърпи 2 промени: 
1.    В чл. 3, ал. 2, т. 4 – да отпадне. 
2.    В чл. 4 ал. 1 да добие следната редакция: 
„Чл.4. (1) Предприятията по чл. 3 ползват отстъпка от компонентата по чл. 2 за количествата потребена електрическа 
енергия през съответния ценови период от една година в размер  на 85 %.“ 
При това положение, от предвиденото облекчение ще могат да се възползват в пъти повече предприятия (в сравнение с 
първоначалното предвиждане). Това ще позволи едно по-справедливо и рационално разпределяне на оказваната 
подкрепа сред допустимите предприятия, без да ограничава ползваният ресурс САМО за големите индустриални 
потребители според актуалния проект на Наредба, за който се твърди, че е съгласуван с работодателите. Всъщност, той НЕ 
Е съгласуван с повечето представителни организации на работодателите у нас. 
Ние считаме, че трябва и може да се избегне дискриминирането на потребителите на основа на тяхното потребление. По 
този повод, съвместно с останалите национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме 
в т. 3 от Рамковото предложение от 24. 06. 2015г. следния текст: 
…„Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми“ … 
Евентуален резерв предлага и намаляването на интензитета на подкрепа, при малко вероятния сценарий за превишение 
на наличния финансов ресурс. 
Частичната компенсация е допустима съгласно т. 182 от Насоките на Европейската комисия. 
Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, 
които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат 
компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко 
големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо. 
АИКБ е отправила запитване в съответната дирекция на Европейската комисия за подхода който предлага. В зависимост 
от него и от приетия окончателен вариант на Наредбата, ще предприемем съответните действия за оспорването и в 
процеса на нотификация. 
Разпространеното до медиите съобщение е подписано от председателя на УС на Асоциацията на Индустриалния капитал 
в България Васил Велев. 
 
Вестник Преса 
 
√ АИКБ поиска компенсации за всички енергоемки производства 
Министър Петкова коментира, че последните планове са за две стъпки на компенсации за скъп ток – за потребяващите над 
10 гигаватчаса годишно и над 30 гигаватчаса годишно 
Асоциацията на индустриалният капитал в България (АИКБ) поиска всички енергоемки производства да получат 
компенсации за скъпия ток, става ясно от становище на организацията, изпратено до министрите на енергетиката 
Теменужка Петкова, на икономиката Божидар Лукарски и на финансите Владислав Горанов. 
По техни изчисления по-широкият обхват няма да се отрази съществено на общия обем на финансовия ресурс, необходим 
за компенсационния механизъм. От АИКБ настояват и всички да ползват еднакъв процент на компенсация – 85 на сто от 
зеления компонент в таксата „Задължения към обществото“, съобщава сайтът "Инвестор.бг". 
Теменужка Петкова коментира пред журналисти, че последните планове са за две стъпки на компенсации – за 
потребяващите над 10 гигаватчаса годишно и над 30 гигаватчаса годишно. Първите компании ще получат отстъпка от 50% 
от зеления компонент, а вторите – 85%. Първоначално само производства с над 30 гигаватчаса потребление щяха да 
получат облекчение. От АИКБ тогава пресметнаха, че става дума за 27 предприятия.  
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Наредбата за компенсиране на енергоемката индустрия от по-скъпия ток е изготвена на базата на насоките на 
Европейската комисия. Тя ще трябва да получи и одобрението на Брюксел, защото по същество представлява държавна 
помощ. 
При изготвянето на насоките от ЕК обаче преценяват, че заради екологичните амбиции на общността енергоемките 
компании губят конкурентоспособност. По тази причина и компенсациите се смятат за допустими с цел защита на 
икономиката. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът иска по-евтин ток за всички 
Бизнесът не е съгласен отстъпка от цената на тока заради скъпата зелена енергия да получават само фирми, които имат 
над 10 гигаватчаса консумация годишно. Това се разбра от обръщение на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) до енергийния министър Теменужка Петкова. 
Според последния вариант на наредбата компаниите, консумиращи над 10 гигаватчаса електроенергия годишно, ще 
получат 50% отстъпка от такса „Задължения към обществото“, а консумиращите над 30 гигаватчаса - 85% отстъпка. Според 
АИКБ енергийната система има възможност да даде на всички фирми отстъпка от таксата, без това да й се отрази зле 
финансово. 
 
svobodennarod.com 
 
√ АИКБ СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 
Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, 
които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат 
компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко 
големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо 
ДО: Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА; Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ; КОПИЕ ДО: Г-Н ДЕЛЯН ДОБРЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ЕНЕРГЕТИКА ПРИ 43-ТО НС; Г-Н ИВАН ИВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
ОТНОСНО: Проект за Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
Днес, с дълбока загриженост научихме от средствата за масова информация, че Министерство на енергетиката планира да 
възприеме подход в Наредбата, при който ще получат облекчение за зеления компонент само дружества с 
енергопотребление над 10 ГВтч. годишно. Изготвена от консултанти на АИКБ експертна оценка, съгласувана и с 
възможностите на актуалния ценови модел, разработен от КЕВР показва, че възприемането на подход за компенсиране 
на всички засегнати предприятия от правоимащите сектори не би довело до съществено превишение на заложения общ 
обем на финансов ресурс, необходим за обезпечаване на компенсационния механизъм. При размер на компонентата за 
разпределение на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част 
от цената в интервала 15,00 -17,00 лв./МВтч., разликата би била няколко милиона лева.  
Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (на основание на свое решение от 20 юли 2015 
г.) предлага настоятелно проекта на Наредба да претърпи 2 промени: 
1.В чл. 3, ал. 2, т. 4 – да отпадне. 
2.В чл. 4 ал. 1 да добие следната редакция:  
„Чл.4. (1) Предприятията по чл. 3 ползват отстъпка от компонентата по чл. 2 за количествата потребена електрическа 
енергия през съответния ценови период от една година в размер  на 85 %.“ 
При това положение, от предвиденото облекчение ще могат да се възползват в пъти повече предприятия (в сравнение с 
първоначалното предвиждане). Това ще позволи едно по-справедливо и рационално разпределяне на оказваната 
подкрепа сред допустимите предприятия, без да ограничава ползваният ресурс САМО за големите индустриални 
потребители според актуалния проект на Наредба, за който се твърди, че е съгласуван с работодателите. Всъщност, той НЕ 
Е съгласуван с повечето представителни организации на работодателите у нас. 
Ние считаме, че трябва и може да се избегне дискриминирането на потребителите на основа на тяхното потребление. По 
този повод, съвместно с останалите национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме 
в т. 3 от Рамковото предложение от 24. 06. 2015г. следния текст: 
…„Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми“ … 
Евентуален резерв предлага и намаляването на интензитета на подкрепа, при малко вероятния сценарий за превишение 
на наличния финансов ресурс.Частичната компенсация е допустима съгласно т. 182 от Насоките на Европейската 
комисия.Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за 
компенсация, които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да 
бъдат компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани 
няколко големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо. 
АИКБ е отправила запитване в съответната дирекция на Европейската комисия за подхода който предлага. В зависимост 
от него и от приетия окончателен вариант на Наредбата, ще предприемем съответните действия за оспорването и в 
процеса на нотификация. 
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√ БИЗНЕСЪТ НАСТОЯВА ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ТОКА ДА СА ЗА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АИКБ изпрати становище до енергийния и финансовия министър във връзка с Наредба за намаляване на тежестта 
от ВЕИ разходите 
Бизнесът настоява подготвените облекчения за зеления компонент в цената на тока да бъдат приложени за всички 
предприятия, а не само за най-енергоемките. Това става ясно от Становище на Асоциацията на индустриалния капитал 
относно проектонаредба за намаляване на тежестта свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници. 
Позицията е изпратена до министрите на енергетиката, финансите и икономиката, с копие до председателите на 
Енергийната комисия в НС и на Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Ето и пълният текст на позицията, изпратена до медиите 
Днес, с дълбока загриженост научихме от средствата за масова информация, че Министерство на енергетиката планира да 
възприеме подход в Наредбата, при който ще получат облекчение за зеления компонент само дружества с 
енергопотребление над 10 ГВтч. годишно. Изготвена от консултанти на АИКБ експертна оценка, съгласувана и с 
възможностите на актуалния ценови модел, разработен от КЕВР показва, че възприемането на подход за компенсиране 
на всички засегнати предприятия от правоимащите сектори не би довело до съществено превишение на заложения общ 
обем на финансов ресурс, необходим за обезпечаване на компенсационния механизъм. При размер на компонентата за 
разпределение на разходите за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, като част 
от цената в интервала 15,00 -17,00 лв./МВтч., разликата би била няколко милиона лева. 
Управителният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (на основание на свое решение от 20 юли 2015 
г.) предлага настоятелно проекта на Наредба да претърпи 2 промени: 
1.    В чл. 3, ал. 2, т. 4 – да отпадне. 
2.    В чл. 4 ал. 1 да добие следната редакция: 
„Чл.4. (1) Предприятията по чл. 3 ползват отстъпка от компонентата по чл. 2 за количествата потребена електрическа 
енергия през съответния ценови период от една година в размер  на 85 %.“ 
При това положение, от предвиденото облекчение ще могат да се възползват в пъти повече предприятия (в сравнение с 
първоначалното предвиждане). Това ще позволи едно по-справедливо и рационално разпределяне на оказваната 
подкрепа сред допустимите предприятия, без да ограничава ползваният ресурс САМО за големите индустриални 
потребители според актуалния проект на Наредба, за който се твърди, че е съгласуван с работодателите. Всъщност, той НЕ 
Е съгласуван с повечето представителни организации на работодателите у нас. 
Ние считаме, че трябва и може да се избегне дискриминирането на потребителите на основа на тяхното потребление. По 
този повод, съвместно с останалите национално представени работодателски организации в България, ние подкрепихме 
в т. 3 от Рамковото предложение от 24. 06. 2015г. следния текст: 
…„Недопустимо е налагането на дискриминационни ограничения и непрозрачни механизми“ … 
Евентуален резерв предлага и намаляването на интензитета на подкрепа, при малко вероятния сценарий за превишение 
на наличния финансов ресурс. 
Частичната компенсация е допустима съгласно т. 182 от Насоките на Европейската комисия. 
Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, 
които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат 
компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко 
големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо. 
АИКБ е отправила запитване в съответната дирекция на Европейската комисия за подхода който предлага. В зависимост 
от него и от приетия окончателен вариант на Наредбата, ще предприемем съответните действия за оспорването и в 
процеса на нотификация. 
Разпространеното до медиите съобщение е подписано от председателя на УС на Асоциацията на Индустриалния капитал 
в България Васил Велев. 
 
investor.bg 
 
√ АИКБ поиска компенсации срещу скъпия ток за всички енергоемки производства 
Плановете на енергийното министерство са предприятия с годишно потребление най-малко 10 гигаватчаса да 
плащат по-ниска такса "Задължения към обществото" 
Асоциацията на индустриалният капитал в България (АИКБ) поиска всички енергоемки производства да получат 
компенсации за скъпия ток, става ясно от становище на организацията, изпратено до министрите на енергетиката 
Теменужка Петкова, на икономиката Божидар Лукарски и на финансите Владислав Горанов. 
По техни изчисления по-широкият обхват няма да се отрази съществено на общия обем на финансовия ресурс, необходим 
за компенсационния механизъм. От АИКБ настояват и всички да ползват еднакъв процент на компенсация – 85 на сто от 
зеления компонент в таксата „Задължения към обществото“. 
Теменужка Петкова коментира пред журналисти, че последните планове са за две стъпки на компенсации – за 
потребяващите над 10 гигаватчаса годишно и над 30 гигаватчаса годишно. Първите компании ще получат отстъпка от 50% 
от зеления компонент, а вторите – 85%. Първоначално само производства с над 30 гигаватчаса потребление щяха да 
получат облекчение. От АИКБ тогава пресметнаха, че става дума за 27 предприятия. 
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Работодателските организации се разминаха в исканията си за промени в предложената в средата на юни наредба, чиято 
цел е намаляването на тежестта, която понасят енергоемките производства от по-скъпия ток. В края на миналата седмица 
Българската стопанска камара (БСК) също предложи изменения в нормативния акт, но поискаха компании с годишно 
потребление на електроенергия от над 5 гигаватчаса да имат право да участват в схемата. 
Наредбата за компенсиране на енергоемката индустрия от по-скъпия ток е изготвена на базата на насоките на 
Европейската комисия. Тя ще трябва да получи и одобрението на Брюксел, защото по същество представлява държавна 
помощ. 
При изготвянето на насоките от ЕК обаче преценяват, че заради екологичните амбиции на общността  енергоемките 
компании губят конкурентоспособност. По тази причина и компенсациите се смятат за допустими с цел защита на 
икономиката. 
 
forumnews.bg 
 
√ Бизнесът иска компенсации заради скъпия ток 
Работодателите настояват всички да ползват 85% отстъпка от зеления компонент в такса „задължение към 
обществото“ 
Бизнесът иска всички енергоемки производства да получат компенсации за скъпия ток, става ясно от становище на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Поводът е намерението на Министерство на енергетиката да възприеме подход, при който ще получат облекчение за 
зеления компонент само дружества с енергопотребление над 10 гигаватчаса годишно. Позицията, подписана от 
председателя на АИКБ Васил Велев, е изпратена до министрите на енергетиката Теменужка Петкова, на икономиката 
Божидар Лукарски и на финансите Владислав Горанов. 
Изчисленията на работодателите показват, че по-широкият обхват няма да се отрази съществено на общия обем на 
финансовия ресурс, необходим за компенсационния механизъм. От АИКБ настояват и всички да ползват еднакъв процент 
на компенсация – 85 на сто от зеления компонент в таксата „задължения към обществото“. 
„Ние считаме, че ако финансовия ресурс не е достатъчен за ползване в пълна степен на възможностите за компенсация, 
които Насоките на Европейската комисия предоставят, то следва с еднакъв процент, по-малък от 85%, да бъдат 
компенсирани ВСИЧКИ предприятия от съответните сектори, а не с максималния процент да бъдат компенсирани няколко 
големи консуматори, а всички останали да не бъдат компенсирани изобщо“, се казва в становището на АИКБ. 
Работодателската организация е отправила запитване в съответната дирекция на Европейската комисия за подхода който 
предлага. „В зависимост от него и от приетия окончателен вариант на Наредбата, ще предприемем съответните действия 
за оспорването и в процеса на нотификация“, се посочва още в позицията. 
В края на миналата седмица Българската стопанска камара също предложи изменения в нормативния акт, но поискаха 
компании с годишно потребление на електроенергия от над 5 гигаватчаса да имат право да участват в схемата. 
 
gramophon.com 
 
√ АИКБ поиска компенсации срещу скъпия ток за всички енергоемки производства 
Плановете на енергийното министерство са предприятия с годишно потребление най-малко 10 гигаватчаса да 
плащат по-ниска такса "Задължения към обществото" 
Асоциацията на индустриалният капитал в България (АИКБ) поиска всички енергоемки производства да получат 
компенсации за скъпия ток, става ясно от становище на организацията, изпратено до министрите на енергетиката 
Теменужка Петкова, на икономиката Божидар Лукарски и на финансите Владислав Горанов. 
По техни изчисления по-широкият обхват няма да се отрази съществено на общия обем на финансовия ресурс, необходим 
за компенсационния механизъм. От АИКБ настояват и всички да ползват еднакъв процент на компенсация – 85 на сто от 
зеления компонент в таксата „Задължения към обществото“. 
Теменужка Петкова коментира пред журналисти, че последните планове са за две стъпки на компенсации – за 
потребяващите над 10 гигаватчаса годишно и над 30 гигаватчаса годишно. Първите компании ще получат отстъпка от 50% 
от зеления компонент, а вторите – 85%. Първоначално само производства с над 30 гигаватчаса потребление щяха да 
получат облекчение. От АИКБ тогава пресметнаха, че става дума за 27 предприятия. 
Работодателските организации се разминаха в исканията си за промени в предложената в средата на юни наредба, чиято 
цел е намаляването на тежестта, която понасят енергоемките производства от по-скъпия ток. В края на миналата седмица 
Българската стопанска камара (БСК) също предложи изменения в нормативния акт, но поискаха компании с годишно 
потребление на електроенергия от над 5 гигаватчаса да имат право да участват в схемата. 
Наредбата за компенсиране на енергоемката индустрия от по-скъпия ток е изготвена на базата на насоките на 
Европейската комисия. Тя ще трябва да получи и одобрението на Брюксел, защото по същество представлява държавна 
помощ. 
При изготвянето на насоките от ЕК обаче преценяват, че заради екологичните амбиции на общността  енергоемките 
компании губят конкурентоспособност. По тази причина и компенсациите се смятат за допустими с цел защита на 
икономиката. 
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 Вестник Монитор 
 
√ По-малка отстъпка за зеления ток, но за всички фирми 
Финалният проект на наредбата за облекчаване на бизнеса при плащането на зеления ток предвижда с отстъпка да се 
ползват фирмите с годишна консумация над 10 гигаватчаса. Тези с потребление между 10 и 30 гигаватчаса ще ползват 50% 
отстъпка от зелената добавка, която е част от цената „задължения към обществото”. За фирмите с над 30 гигаватчаса тя ще 
е 85%, съобщи енергийният министър Теменужка Петкова. 
Обявените от нея прагове за отстъпката предизвикаха бърза реакция от една от национално представените бизнес 
организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От там настояват с 85% отстъпка да се ползват 
всички предприятия от енергоемките сектори. Ако финансовият ресурс не е достатъчен, от АИКБ са съгласни тя да е по-
ниска, но да важи за всички фирми. Според асоциацията обявеният от министър Петкова вариант не е съгласуван с 
повечето представителни организации на работодателите у нас. От АИКБ намекнаха още, че може да оспорят 
нотификацията на наредбата пред ЕК. 
Обявеният от министъра вариант се доближава повече до предложеното от БСК. Там настояват също за същите отстъпки 
от съответно 50% и 85%, като първата обаче се прилага за предприятия с 5-30 гвтч потребление. Проектонаредбата е част 
от общия пакет мерки, който цели да не се увеличи цената на тока за бизнеса и за бита. Другите мерки са законови, като 
днес се очаква НС да ги приеме окончателно. В тях основно се създава на въвеждането на 5% вноска върху приходите от 
продажби на ток на централите. Такава ще плащат и вносителите на ток, решиха късно във вторник депутатите от 
енергийната комисия. 
 
Вестник Класа 
 
√ Отпуските 
Има ли съществена промяна при реда за излизане в отпуск, след както  отпадна задължението за изготвяне на графици? 
Работодателят вече ще пише писмена заповед за пускане на служителите си в отпуск. Досега беше достатъчно да се подаде 
писмена молба от работника. Според някои обаче промените ще доведат до попълването на повече документи. Също така 
невзетият отпуск през тази година ще изгори в края на 2017, тъй като давността за почивните дни остава две години. Какви 
са промените и до какво ще доведат? Ще ни бъде ли гарантирано, че можем да ползваме полагащите ни се почивни дни? 
Публикуваме позиции на експерти. 
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал: И сега някои работодатели издаваха заповед 
Отпадането на графика за отпуските беше наше предложение, което лансирахме отдавна. За нас това беше една излишна 
тежест за малките и средните предприятия. Това, което се подготвя в Министерството на труда и социалната политика 
като наредба, в която да се вмени на работодателите заедно с молбата за отпуск да се издава и заповед за това, не е нещо 
ново. До момента в практиката, особено в предприятията със стройна организация, молбата за отпуск от страна на 
служителя се разглежда от работодателя и той решава да я одобри или не. Тогава той издава заповед за използването на 
платен годишен отпуск. Сега разликата е, че това става задължително за всички. Вярно е, че всеки допълнителен документ 
води до административна тежест, но не смятам, че това ще е голям проблем. И сега е имало такава практика, а и при едни 
проверки от страна на Главната инспекция по труда не смятам, че ще доведе предизвика затруднения за работодателите. 
Колкото до въвеждането на давността, нека припомня, че това стана преди няколко години, когато  имаше проблем с 
натрупването на платен годишен отпуск в администрацията. По принцип е добре платеният отпуск да се използва от 
служителите. Така те възстановяват работната си сила. Специално в администрацията обаче имаше служители, които не 
бяха ползвали почивки години наред. Това създава проблем за самото предприятие, защото при освобождаване 
работодателят дължи обезщетение и тези хора не можеше да бъдат лесно освободени. Едно регламентиране на 
използването на този отпуск е полезно и поне ще гарантира да не попадаме отново в подобни ситуации. 
Иван Нейков, Балкански институт по труда и социалната политика: Промяната няма да увеличи бумащината 
Според мен няма кой знае каква голяма промяна чрез измененията в Кодекса на труда. За това смятам, че някои се опитват 
да правят буря в чаша вода, като твърдят, че ще се увеличи бумащината при попълването на документи за излизане в 
отпуска. Отпадането на графика не е от голямо значение. Няма предприятие, в което всеки служител да си излиза в отпуска, 
когато си поиска. Така се саботира работният процес. По-скоро графици винаги ще има, но сега няма да са предмет на 
контрол от страна на Инспекцията по труда. Също така винаги се е излизало в отпуска със заповед. Няма някаква особена 
промяна. Ние се връщаме по-скоро към модела от преди няколко години. Затова не бих казал, че ще има бюрокрация. 
Общо взето, не можем да решим от сутринта,че излизаме в почивка. Трябва да има някаква яснота за дните, през които 
няма да сме на работа. Необходим е ред. А и имайте нещо друго предвид - графици в България има от 1968 година. Винаги 
ги е имало, но ние преместихме тази възможност от наредбата в Кодекса на труда. Затова не бих казал, че има някакъв 
проблем. За мен по-важното е, че е необходима цялостна промяна в Кодекса на труда. Засега се пипа само козметично и 
това не води до голям ефект. 
Колкото до давността, мога да кажа, че дори има случаи, в които тя работи против служителя. Понякога ме смущаваше 
позицията на синдикатите, защото те смятаха, че като има давност, едва ли не работникът ще си ползва отпуската. 
Всъщност гаранцията е, че ако в рамките на текущата календарна година и до 6 месеца през следващата работодателят не 
позволи на работника да излезе в отпуск, то служителят сам може да го направи. Но в повечето случаи тези хора си 
премълчават, защото не искат да влизат в конфликт с работодателя. Така те губят това право, както и не могат да ползват 
правото за обезщетение. За момента няма изследване, което да покаже дали давността е довела до увеличаването на 
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използването на отпуската. Имали сме различни модели през годините. Така че сме били и на вариант с давността и без 
нея. 
 
 
 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ 10 млрд. за пенсии за 2016 г. 
Разходите на Националния осигурителен институт за плащане на пенсии и обезщетения ще надхвърлят 10 млрд. лв. през 
2016 г., съобщи управителят на НОИ Бисер Петков. В момента осигурителният институт работел върху първия вариант на 
бюджета си догодина. 
За 2015 г. разходите на НОИ са предвидени да бъдат в размер на 9,7 млрд. лв., като от тях 8,4 млрд. лв. са за изплащане на 
пенсии. 
Досега рекордът на НОИ за разходи за пенсии бе през 2014 г., когато бяха платени 8,2 млрд. лв. на пенсионерите при общо 
9,3 млрд. лв. разходи на осигурителния институт. 
Нарастването на разходите е нормално заради индексациите на пенсиите и по-високите размери на новоотпуснатите, 
обясни Петков. В последните години се е очертала ясна тенденция пенсионерите да намаляват с по 1000-2000 души на 
година, допълни той. Намаляването на пенсионерите било свързано с общото намаляване на населението на България. 
 
√ 300 млн. лв. са загубите за България заради руското ембарго 
Близо 300 милиона лева са загубите от наложената от Русия преди година забрана за внос в страната на храни и хранителни 
стоки, пише „Телеграф”. Според данни на НСИ през периода от юли 2013 година до юли 2014 година за Русия са изнесени 
наши стоки за 1.114 милиарда лева, а от юли миналата година досега – за едва 830 милиона лева. 
Страната ни изнася за Русия основно плодове и зеленчуци, консерви и млечни продукти. През миналата година сме 
продали на руснаците плодове за 7 милиона лева, докато за първите пет месеца на настоящата година продажбите са се 
свили до 2150 лева. 
България изнасяше за Русия основно праскови, кайсии, череши, малини, сливи и ябълки. Сега, за да не изгние продукцията, 
фермерите намериха възможност да изнасят през Сърбия. Стоката отива в съседите и от там заминава за Русия. Тя обаче 
е със етикети като сръбска. 
 
√ НАП: Самоосигуряващите се вече могат да декларират започване и спиране на дейност по интернет 
Самоосигуряващите се вече могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване 
на всяка трудова дейност, за която са регистрирани, по интернет с безплатния персонален идентификационен код на НАП, 
съобщиха от приходната агенция. 
Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност. 
С тази декларация самоосигуряващите се определят и вида на осигуряването си. Със същия документ се декларира и 
прекъсване или прекратяване на трудовата дейност, което е основание самоосигуряващите се да спрат да внасят 
осигурителни вноски за периода, в който не осъществяват трудова дейност, поясняват от НАП. 
Новата услуга облекчава значително над 300 000 самоосигуряващи се, които вече няма да се налага да посещават 
приходната агенция, като освен възможност за подаване на формуляра, съществува и справочна част, която показва всички 
данни за започване, спиране или прекратяване на дейност. Този вид декларации могат да се подават по интернет за 
периоди след началото на 2015 г. 
Персоналният идентификационен код се издава безплатно въввсеки офис на НАП за минути и дава достъп до множество 
електронни услуги на НАП, включително подаване на всички, изисквани от закона данъчни и осигурителни декларации от 
самоосигуряващите се лица. 
Допълнителна информация за услугите с ПИК може да бъдеполучена от сайта на НАП www.nap.bg или на информационния 
телефон 070018700. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Работодателите ще подават болничните в НОИ по електронен път 
Служителите обаче ще продължават да представят на работодателя си хартиен документ 
От началото на следващата година декларациите, попълвани от работодателите и съпътстващи болничните листове, както 
и заявленията за отпускане на обезщетенията за гледане на дете ще се предават в НОИ по електронен път. Това каза за 
БНР директорът на дирекция "Краткосрочни обезщетения" в института Даниела Асенова. Първата стъпка към 
електронизацията на процеса бе направена в началото на декември 2014 г., когато с промяна в наредбата за издадените 
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болнични листове лекарите вече можеха да подават болничните листове в НОИ освен на хартия, но и по електронен път. 
След 1 юли интернет остана единствената възможност. 
Пълна електронизация обаче изглежда малко вероятно да има в следващите години и хората ще трябва да продължат да 
представят на работодателя си и хартиен документ. Според експерта на НОИ причините това да не може да се случи са 
основно две. "Работодателят, освен да е уведомен, трябва да знае периода на отсъствието, заболяването и тъй като е 
заинтересована страна, може да обжалва както продължителността на болничния, така и диагнозата", обяснява Даниела 
Асенова. Също така според нея личните лекари ще бъдат затруднени много, ако трябва да пращат хиляди мейли до 
работодатели, а освен това трябва и да получат потвърждение след това. 
Какво предстои 
От 1 януари 2016 г. всички работодатели, които подават до два документа, ще могат да ги подават на хартия. Ако са от 2 
до 10 – на електронен носител, а при повече от 10 – задължително по електронен път. По изчисления на НОИ над 100 хил. 
фирми и самоосигуряващи се лица ще работят с новата система от догодина. "По принцип приемаме данни от 120 хил. 
осигурители и самоосигуряващи се лица. Повече от 2 млн. са болничните листове, които се предоставят за цялата година", 
обясни Асенова. 
Системата за регистрация на фирми ще бъде активна от 1 декември 2015 г. и не изисква посещение на място в офисите на 
НОИ. Тя обаче ще изисква електронен подпис. "За тези, които нямат електронен подпис, могат да упълномощят човек, 
който има, и той да им подава документите", каза още експертът. Това би трябвало да е единствената група, която да 
посещава териториалните дирекции на НОИ, тъй като трябва лично да се заяви кой ще подава документите за изплащане 
на парични обезщетения. 
По думите на Даниела Асенова електронният обмен ще позволи от средата на следващата година и хората да получават 
по-бързо парите си. "От 1 юли 2016 г. вместо сегашните 15 дни това ще става факт в рамките на 10, макар че и сега НОИ 
успява по-бързо, с изключение на София", коментира експертът. Тя уточни, че извън столицата средният брой работни дни, 
за които се изплаща обезщетението, е много по-малък от 10 дни. 
Ефекти досега 
От НОИ отчитат, че след въвеждането на електронната система при лекарите сгрешените документи са намалели 
значително. "Самите програмни продукти не позволяват грешно попълване на данни. Най-честите грешки преди бяха 
свързани с периода на болничния и с несъответствия с наименованието на диагнозата", обяснява Даниела Асенова. 
Пред БНР управителят на НОИ Бисер Петков обяви, че след въвеждането на облекчението за бизнеса финансовият ефект е 
оценен на 71 млн. лв. годишно. "Става дума за спестено време, което безспорно е един от най-ценните ресурси", смята 
Петков. Той е на мнение, че за хората предимствата и ползите ще бъдат свързани с ускоряване на изплащането на 
паричните обезщетения. 
 
√ Писмена заповед за отпуска заменя отпадналите графици 
Служителят ще трябва да подава и молба за отлагане на отпуска си 
Въпреки че графиците за отпуски отпаднаха с промените в Кодекса на труда, други два задължителни документа за 
работодателите ще бъдат въведени - писмена заповед за пускане на служителите в отпуск, както и справка в началото на 
годината колко почивни дни му се полагат за ползване. Служителите от своя страна ще имат задължение да подават 
писмена молба за отлагането на неизползваните си дни отпуск за следващата година. Това са предложенията на 
Министерството на труда и социалната политика, публикувани в проект на Постановление за изменение и допълнение на 
Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), който беше внесен за разглеждане в Министерския съвет 
в петък. 
Писмено разрешение за отпуски 
Според социалното министерство отмяната на графиците за отпуски и новия начин и ред на ползване на платения годишен 
отпуск налага изменения и в НРВПО. Работодателят вече ще трябва да разрешава писмено отпуска въз основа на писмената 
молба на служителя. Досега беше достатъчно само да се разпише върху молбата. Освен това се предлага работодателят 
да бъде задължен до края на януари всяка година да уведомява служителите си за размера на отпуска, който могат да 
ползват през същата година, включително отложен или неизползван от предишни календарни години. В доклада към 
проекта пише, че мотивът за предложението е да се гарантира правото на платен годишен отпуск, но на практика се 
създават нови формалности, защото освен това и служителят ще трябва задължително да подава писмена молба за 
отлагане на неизползвания отпуск за следващата година. Досега това ставаше автоматично. 
Писмено искане за отлагане обаче няма да бъде искано, когато причината е ползването на друг вид отпуск от работника и 
отлагането става "по силата на закона", а не по "негово искане". Такъв случай е например, когато лицата ползват отпуск 
при смърт или тежко заболяване на родител, когато не се иска писмена молба, защото отлагането става "по силата на 
закона". 
Давността остана 
Иначе според последните промени в Кодекса на труда, които вече бяха обнародвани в Държавен вестник, 
предварителните графици отпаднаха, но давността за ползването на отпуските се запази с цел да не се натрупват почивни 
дни. Тя беше въведена през 2010 г. по време на предишния мандат на ГЕРБ, когато най-вече в администрацията имаше 
натрупване на огромен брой дни неизползвани отпуски, които държавата трябваше да изплати при съкращения и 
напускане на служителите. Сега в случай на прехвърляне на отпуска за следващата година работодателят е длъжен да 
осигури на служителя си използването й в първите шест месеца на новата година. Работодателят вече може да изпрати в 
отпуск служителя си и без неговото съгласие, ако той не си е поискал полагащите му се дни, по производствени причини 
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или при ползване на отпуска от едновременно всички работници. И последно, служителят има право да излезе сам в отпуск 
дори и ако работодателят му не го пуска, ако го уведоми 14 дни предварително. 
 
√ Социална комисия ще гледа намаляване на таксите на пенсионните фондове 
Депутатите ще обсъдят и две предложения за рестрикция на инвестициите на дружествата в свързани лица  
Три допълнения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат да бъдат намалени таксите, които събират 
пенсионните дружества, и да бъде разширена дефиницията за забрана за инвестиции на пенсионните фондове в свързани 
лица, ще гледа социалната комисия на второ четене. 
Текстовете са внесени от членовете на временната парламентарна комисия, председателствана от Корнелия Нинова, и от 
депутати от Реформаторския блок и Патриотичния фронт. 
Пропуснатите пенсионни фондове 
Като крайно правителственият проект за промени в КСО не включва никакви съществени промени за пенсионните 
дружества, от които държавата искаше да отнеме партидите на осигурените в края на миналата година. Тогава само за 
седмица депутатите гласуваха текст, с който партидите от частните фондове могат да се местят еднократно в държавното 
осигуряване, което Европейската комисия и международните финансови институции класифицираха като опит за 
национализация и разбиване на тристълбовия модел на осигуряване. Веднага започна дискусия по въпроса, държавата се 
опита да обяви, че доходността на фондовете за 10 години назад е отрицателна и затова на осигурените трябва да се даде 
възможност да идат в държавното осигуряване. Парламентът назначи временна комисия и въпреки всички дискусии и 
разклащането на доверието в частното осигуряване идеята за прехвърляне остана в новите пенсионни промени и вече е 
одобрена. Беше одобрена и още една промяна – от 2017 г. не 7%, а 5% от осигуровката, както и досега, ще бъде насочвана 
в частен фонд. 
В същото време Комисията за финансов надзор представи пред бюджетната и социалната комисия само две промени по 
отношение на пенсионните фондове, които да изглеждат популярно. Едната е да се намалят таксите, които фондовете 
събират. Другата е изискване на Световната банка и Европейската комисия и тя е да се разшири дефиницията на забраната 
за инвестиции в свързани лица. Точно те са намерили място в предложените от депутатите промени. 
Намаляване на таксите 
Депутатите от временната парламентарна комисия предлагат удръжките от всяка осигурителна вноска, които правят 
пенсионните фондове, да намалее стъпаловидно до 2019 г., като през 2016 г. спадне от 5% на 4.5%,, а през 2019 г. достигне 
3.75%. 
Народните представители предлагат инвестиционната такса, която в момента е 1%, да намалее от 0.9% през 2016 г. до 
0.75% до 2019 г.  
Освен това предложение депутати от Реформаторския блок са внесли още по-драстична версия. 
Те предлагат удръжката от всяка вноска да намалее рязко за три години – до 2018 г., и да достигне 3.50%, а 
инвестиционната такса да падне до 0.5% годишно през 2018 г.  
Промените за свързаните лица 
По принцип на пенсионните дружества е забранено да инвестират парите на осигурените в свързани със самото дружество 
лица, защото в най-меката си рамка това поражда конфликт на интереси, а в най-драстичния случай може да доведе до 
източване на фондове. Досега текстовете за забрана за инвестиции в свързани лица не работеха и ограничението се 
заобикаляше от част от пенсионните фондове. Въпреки че това е широко отразено в медиите, през годините КФН така и не 
намери начин да спре практиката, отчасти и заради законови пропуски. 
В доклада на ЕК е посочено, че структурата на собствеността на пенсионноосигурителните дружества не винаги е 
прозрачна, което може да изкриви кръга от свързани лица. Това затруднява идентифицирането на експозицията на 
свързаните лица към икономическия собственик на пенсионния фонд и свързаните експозиции. 
"Макар като цяло действащото законодателство да е добро, то все пак съдържа някои недостатъци, като например 
регулацията на свързаните лица и експозициите към тях, което води до значителен риск за доходността на фондовете, 
бъдещите пенсии на техните клиенти и, в по-широк смисъл, за ефективното разпределение на ресурсите в икономиката. 
Случаят с КТБ показа, че експозициите към свързани лица могат да се окажат голям проблем и тяхното установяване може 
да се окаже трудно и да изисква задълбочени разследвания", се казва в доклада. 
По време на заседанията на временната комисия от КФН признаха многократно, че има проблем с дефиницията, а оттам 
и с надзора върху инвестициите на пенсионните фондове и че те са готови от 2012 г. с предложение.  
Текстовете на КФН в тази посока са внесени от членовете на временната парламентарна комисия. Отделно от това 
депутатите от Патриотичния фронт са внесли много по-широк законов текст, който разглежда всички възможни форми на 
свързани лица. 
 
Вестник Преса 
 
√ От 1 януари 2016 г. болничните само по електронен път 
Така бизнесът ще си спестява ежегодно по 71 млн. лв. 
От 1 януари 2016 г. работодателите вече ще подават само по електронен път в Националния осигурителен институт (НОИ) 
документите, свързани с изплащането на болничните на служителите им. Така бизнесът ще си спестява ежегодно по 71 
млн. лв. Това обяви управителят на НОИ Бисер Петков на заключителна конференция по проект за разработване и 
внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи и данни за изплащане на обезщетенията от 
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Държавното обществено осигуряване. Той е реализиран с финансовата подкрепа на програма „Административен 
капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. 
От 1 юли 2015 г. личните лекари също пращат болничните в НОИ само по интернет. Когато това стане задължително и за 
работодателите, сроковете за изплащането на обезщетенията за болест ще се съкратят - от сегашните 15 на 10 работни 
дни. Намеренията са това да се случи от средата на следващата година. 
Според данните на НОИ над 1 млн. българи излизат в болнични средногодишно. 
 
Вестник Сега 
 
√ НОИ ще изплаща болничните до 10 дни от юли 2016 г. 
Електронният лист ще спести над 71 млн. лв. на бизнеса 
От средата на следващата година НОИ ще изплаща болничните до десет дни, след като получи всички документи от 
лекарите и работодателите. Това е облекчение в сравнение със сегашния 15-дневен срок, но не толкова голямо, колкото 
се обещаваше по-рано. Първоначално НОИ очакваше да може да го намали на 5 дни. По информация на института в 
страната болничните и сега се изплащат средно за 8 дни, но за столицата, където са 1/4 от всички листове, не бяха 
съобщени данни. 
От 1 януари и работодателите, и самоосигуряващите се хора ще подават всички документи към НОИ по интернет. 
Електронният болничен ще спести на бизнеса административни разходи от над 71 млн. лв. годишно най-вече от спестено 
време за висене на работодателите пред гишетата. Това показват оценките на кабинета. От края на юни онлайн пращат 
листовете лекарите и болниците. 
От началото на декември ще започне регистрацията на работодателите и техните представители, които ще подават три 
приложения. Няма краен срок за регистрацията, няма и преходен период за подаването онлайн. За фирмите, които подават 
до два болнични листа, ще има възможност да го правят на хартия. Между 130 и 140 хил. работодатели подават данни 
средногодишно за около 700 хил. служители по данни на НОИ. 
Ползите за бизнеса ще са и в намаляване на грешките при подаване на болничните, защото системата ще позволява 
предварително сверяване на данните. Те ще се подават до 10-о число на всеки месец (сега е до 15-о).  
До края на юни лекарите и лечебните заведения са подали над 1.560 млн. документа. Около 9000 листа са били на хартия. 
От 1 юли НОИ не приема хартиените болнични. В последните години броят на изплатените листове за общо заболяване 
расте, растат и разходите, защото се повишава средното обезщетение. 
НОИ тепърва ще разработва безплатните софтуер и уеб приложения за работодателите. Проектът струва 220 хил. лв. и е 
финансиран от Брюксел. 
БЮДЖЕТ 
За 2016 г. разходите на Държавното обществено осигуряване ще надхвърлят 10 млрд. лв. "Нормално е при ежегодното 
нарастване вследствие на индексации и на по-високи размери на отпусканите пенсии спрямо тези, които се прекратяват, 
бюджетът за следващата година да прехвърли 10 млрд. лв. Тенденцията през последните години е за намаляване броя на 
пенсионерите. То е резултат от това, че като цяло българското население намалява. Факт е, че последните години броят на 
прекратяваните пенсии е по-голям от броя на новоотпусканите. Това води до постепенно намаляване броя на 
пенсионерите от порядъка на 1000-2000 годишно, това на фона на 2 170 000 пенсионери, разбира се, не е нещо 
значително", коментира Бисер Петков. 
 
√ Съдебната реформа окончателно катастрофира 
Министърът на правосъдието е на крачка от оставка 
ГЕРБ и ДПС си стиснаха ръцете за съдебна реформа по кройката, зададена от прокуратурата, и задраскаха най-важните 
промени, предлагани от правосъдното министерство. След среща с лидера на ДПС Лютви Местан във вторник премиерът 
Бойко Борисов обяви готовността си да се съобрази с ДПС само и само да бъде приета някаква промяна в конституцията 
за пред Брюксел.  
Кимайки доволно до него, Местан съобщи, че ДПС няма да подкрепи законопроекта на Реформаторския блок, а ще 
лансира свой. По думите му било въпрос на един час да бъде написан. Местан предлага новият проект да бъде внесен в 
петък от 180 вносители и след месец да бъде гласуван на първо четене. Така се гарантирало мнозинство, с което промените 
да минат само на две четения и да приключат преди местните избори. Не е изключено това да доведе до разцепление в 
РБ, тъй като депутатите от ДСБ са категорично против подобна маневра за разлика от ДБГ на Меглена Кунева. В 
парламентарната група на ГЕРБ вчера изпаднаха в пълно объркване, чакайки инструкции "отгоре". Те не можаха да кажат 
дали ще оттеглят сегашния проект и как ще стане приемането на новия.  
"Всичките ни предложения следват отговорния подход на премиера и на президента", обяви Местан, като включи в 
консенсуса и държавния глава, преди той да е изразил официално позицията си. Половин час по-късно Росен Плевнелиев 
призова политическите сили да подходят надпартийно, да преодолеят различията и да постигнат съгласие на всяка цена. 
В безадресното си становище той на практика подкрепи подхода на Борисов и ДПС - да се гласуват само безконфликтните 
моменти - формалното разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС), прекият избор на членове на ВСС и засилването на 
ролята на инспектората. В средите на реформаторите упорито се заговори за сделка на Плевнелиев с ДПС срещу 
подкрепата му за втори мандат.  
"Знам едно - провалът на конституционната реформа означава и провал на съдебната реформа. Ако това се случи, няма да 
загуби никой друг толкова много, колкото държавата ни и това ще даде една много дълга писта, едно много по-бързо 
развитие, особено в докладите, които очакваме от Брюксел, и огромно предимство на Румъния пред България. Това, което 
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накрая ще получим като резултат от провала на гласуването на конституцията, ще бъде тежък удар в доклада. Това пряко 
ще ни се отрази и върху приемането в Шенген", обясни Борисов. Той заплаши и с план Б, който гласял: "Оправяйте се!". 
Сърцевината на конституционната промяна е съдебният съвет да се раздели на две камари, за да може съдии да решават 
за назначенията, повишенията и уволненията на съдиите, без намеса на прокурорите. Прокуратурата обаче е против 
намаляването на властта й и е съгласна да се раздели съветът, при условие че той ще решава кадровите въпроси в целия 
си състав. Точно това предвижда вариантът, огласен от Борисов, но явно съчинен от ДПС.  
"На практика съдиите ще предлагат, ще развиват и накрая ще отиват за одобряване" - обясни за договорения текст 
премиерът. "Ликвидираме прословутите петчленки - петима членове на ВСС, които по някакви неясни критерии номинират 
някакъв кандидат. Прокурори няма да могат да номинират съдии", подкрепи го Местан. И двамата пропуснаха факта, че 
все пак гласовете на прокурорите ще продължат да тежат при съдийските назначения. Местан се опита да се измъкне с 
думите, че пленумът формално щял да утвърждава номинираните. Целта била да се заобиколи решението на 
Конституционния съд за необходимост от Велико народно събрание, както и да се намери по-широка подкрепа и от други 
политически сили. 
Местан се съгласи с хипотезата, че пленумът на ВСС може да отхвърли дадена магистратска кандидатура, но това едва ли 
щяло да се случи. "И какво като се отхвърли? Гилдията отново номинира. Какво ще прави ВСС? Ще остави без ръководител 
съответния районен или апелативен съд? Няма мърдане. Никой не може да влияе на гилдията да си промени позицията", 
обясни лидерът на ДПС. И направи аналогия с назначаването на главен секретар на МВР. "Кога се е случвала криза с 
назначаването на главен секретар на МВР? Кой президент е отказал номинацията на Министерския съвет, след като няма 
кой друг да номинира секретар на МВР? Ето ви го примера. Когато има изключително право на номиниране, това е равно 
на кадруване". Местан изложи и възраженията си срещу явния вот във ВСС. "Явният вот е по-контролируем от тайния", 
заяви той.  
Ден по-рано коалиционният партньор на ГЕРБ - АБВ, също поиска силно орязване на предложенията и свиването им до три 
точки - формално разделяне на ВСС, пряк избор на съдебната квота и засилена роля на инспектората. Очаква се в сряда 
министър-председателят да се срещне и с ръководството на БСП.  
МАЛЦИНСТВОТО 
От правосъдното министерство нямат намерение да пренаписват промените. "Разговорът вече се измести в темата "Кой 
ще бъде виновен, ако реформите не минат", коментира участник в написването им пред "Сега". Не е ясно и дали 
правосъдният министър Христо Иванов ще подаде оставка, ако предлаганите от него промени бъдат бламирани. Иванов 
обаче многократно заяви, че е готов да се раздели с поста, ако не успее да прокара поправките през парламента. Пред 
Дарик радио депутатът от РБ Гроздан Караджов каза: "След като 9 месеца от ДПС спъваха съдебната реформа, сега 
оглавиха едно активно мероприятие с цел да се повлияе върху обема и съдържанието й. Но както повечето политически 
партии вече са разбрали, този "танц на смъртта" с ДПС е изключително опасен. Става дума за подмяна на съдебната 
реформа, за нейното умаляване до беззъбост. С това ДПС цели да убие политически Реформаторския блок - защото за нас 
тази реформа е червената линия, която ние не можем да преминем". Радан Кънев не каза категорично дали 
реформаторите ще излязат от управлението при провал в петък. "Ако конституционните промени не минат, нищо в 
България не е стабилно. Ако нямаме съдебна реформа, нещата стават твърде кризисни. Нека да не предвиждаме този 
сценарий, аз все още съм оптимист все пак". Във вторник вечерта ПГ на РБ се събра на заседание заедно с министри и 
гражданския съвет. Не отидоха само от ДБГ, които паралелно започнаха своя сбирка. До редакционното приключване на 
броя и двете не бяха приключили.  
БОЙКО БОРИСОВ:  
"Това е крачка напред - съдиите ще предлагат, ще развиват и накрая ще отиват за одобряване, да го наречем, само 
предлагани от тях хора, не от петчленки, не от някой или когото и да било."  
ЛЮТВИ МЕСТАН: 
"И какво като се отхвърли? Гилдията отново номинира. Какво ще прави ВСС? Ще остави без ръководител съответния 
районен или апелативен съд? Няма мърдане." 
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√ НЕК се надява да се разплати с американските тецове до 15 август 
До средата на идния месец НЕК ще може да се разплати с американските тецове "Марица-изток" 1 и 3, съобщи енергийният 
министър Теменужка Петкова. Изплащането на дълга към тецовете е едно от условията да влязат в сила новите 
споразумения, по които НЕК изкупува скъпия ток от двете централи. 
Само преди дни шефът на енергийния регулатор Иван Иванов призна, че електрическата компания ще може да погаси 
задълженията си само към една от двете централи. "В крайна сметка може да намерят пари само за едната централа, поне 
да намалят разходите си с 48 млн. годишно, ако се разплатят само с "Марица-изток" 1", обясни Иванов. Но според Петкова 
на финал са и преговорите с "Марица-изток" 3. "След това започва процедурата по одобрение от техните банки 
кредиторки, пак съгласувателна процедура през КЕВР и финализиране на процеса. Надявам се до 15 август да намерим 
възможност да разплатим задълженията си и намалението да влезе в сила", обясни министърът. Договорите с двете 
централи са калкулирани предварително в цените на тока, които трябва да влязат в сила от 1 август, и не е ясно какво ще 
се случи, ако НЕК не успее да се разплати. 
Петкова добави, че пари за дълговете ще се търсят от Българския енергиен холдинг, под чиято шапка попада НЕК. 
"Намерили сме определен вариант. Надявам се да бъде успешно. Водим разговори с финансовия министър Владислав 
Горанов, знаете какво е състоянието на публичните финанси, колко е важно те да бъдат стабилни", добави Теменужка 
Петкова. 
 
√ Транспортното министерство пита бизнеса за мултиплексите 
Прекратяване на съществуващите лицензи и пускане на нови играчи на пазара на телевизионното радиоразпръскване. 
Това е един от възможните варианти, обсъждани в Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС). Държавата търси изход от проблема с цифровизацията на тв ефира, след като на 23 април 
Европейският съд осъди страната ни. Нарушенията са в ограниченията, наложени при конкурсите за правата за излъчване 
на цифрови телевизионни и радиопрограми - т. нар. мултиплекси. 
Вчера МТИТС обяви, че прави допитване за развитието на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Става 
дума за т.нар. обществени консултации, които се обявяват според правилата на Брюксел. Целта е да се разбере има ли на 
пазара интерес от страна на нови играчи и как да действат регулаторните органи в бъдеще. Очакванията са 
професионалните среди да предложат модел и критерии при евентуален избор на участниците на пазара. 
В обществените консултации, които продължават до 22 август, има няколко въпроса. Основните са дали има желание за 
получаване на лиценз за изграждане на нови мрежи за наземно цифрово разпръскване, с какъв срок да са лицензите, 
какви да са изискванията към участниците, какви да са критериите за оценка. Друг въпрос е може ли да се излъчват чрез 
един мултиплекс обществена и търговска телевизия, както и какъв е потенциалът на рекламния пазар. Поставя се и 
въпросът как да се стимулират телевизионните оператори, създаващи програми, за да ги разпространяват безплатно. 
Търси се отговор и на това какъв е подходящият бизнес модел, при който успешно може да се реализира ефирното 
цифрово тв радиоразпръскване като технологична платформа, която се конкурира с кабелните, спътниковите и мобилните 
платформи за тв услуги. 
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Вестник Монитор 
 
√ Столицата с „едно гише” за бизнеса 
Специална общинска агенция ще консултира желаещите да развиват бизнес в София и ще им помага при издаването на 
нужните документи. По този начин ще се съкрати времето за издаването на разрешителни, а големите компании ще 
получават сертификат „Клас Б” директно от общината. Това е идея, която обсъждаме от много време и според нас е важно 
да предприемем първите стъпки сега, заяви председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков. За 
реализирането на идеята ще се гласува на утрешното заседание на общинския съвет доклад за преструктуриране на 
Столичната общинска агенция за приватизация. Реално работата на новата агенция ще започне в средата на 2016 година 
В София са регистрирани около 100 000 фирми, като около 92% са микропредприятия с назначени до 10 души в тях, отчете 
шефът на стопанската комисия в местния парламент Николай Стойнев. Според него всички се сблъскват в работата си с 
различните нормативни изисквания на Столичната община и много често се лутат между институциите. В новата Агенция 
за инвестиции те ще могат да получат цялата информация на едно място и на едно гише. През есента ще бъде отворен и 
информационен офис в подлеза на СУ „Свети Климент Охридски”, където всеки ще може да разбере какви документи са 
му нужни, за да стартира собствен бизнес. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Нови поправки в Закона за банковата несъстоятелност 
Нови поправки в Закона за банковата несъстоятелност бяха приети от депутатите днес с пълно единодушие от 123 гласа 
"за" и нито един "против" или "въздържал се". 
Промените са внесени от Менда Стоянова и депутати от бюджетната комисия, като подписа си под законопроекта са 
сложили депутати от ГЕРБ, БДЦ, АБВ, Патриотичния фронт, Реформаторския блок и БСП. 
Според вносителите, предложените промени са насочени към използването на съвременните технологии и в частност 
функциониращата система на Търговския регистър за създаване на механизъм за по-бързо информиране на вложителите 
и другите кредитори на банка в производство по несъстоятелност за обстоятелствата, които са свързани с упражняването 
на правата им като кредитори на банката, пише БГНЕС. 
С предлаганите промени се цели и създаването на нова процедура по оповестяването на списъците на кредиторите на 
банка в производство по несъстоятелност и съответно процедура по провеждане на разглеждането на възраженията на 
кредиторите срещу включване или невключване на вземания в списъка. Депутатите считат още, че с промените ще се даде 
възможност да се съкрати времето, което принципно би било необходимо за индивидуалното уведомяване на голям брой 
кредитори и по-този начин да се постигне реално ускоряване на производството. Предвидена е нова процедура по 
разглеждане на възраженията срещу списъка на приетите вземания. 
Въвежда се и явно гласуване при вземането на решение за отнемане на правото за извършване на независим одит и за 
лишаване от правото да се упражнява одиторска дейност. С цел по-голяма прозрачност при вземането на решенията се 
предвижда начинът на гласуване - "за" или "против" на всеки един член, както и неговите мотиви да се отразяват в 
протокол и да се публикуват на интернет страницата на комисията. 
Предвижда се още правилата, процедурите и плановете за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори 
да се разработват съвместно от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и Управителния съвет на 
Института на дипломираните експерт-счетоводители, като по този начин се цели пълноценно изпълнение на съответните 
надзорни правомощия на двата органа съгласно компетенциите им. 
С цел "спазване на фундаменталните принципи за независимост и обективност на регистрирания одитор и 
специализираното одиторско предприятие при извършването на ангажименти за независим финансов одит на годишните 
финансови отчети на предприятия, осъществяващи дейност от обществен интерес според депутатите е необходимо 
въвеждането на период, след изтичането на който да бъде извършена ротация. "Ротацията ще спомогне за запазване и 
повишаване на качество на дейността на регистрираните одитори и специализираните одиторски предприятия при 
осъществяването на ангажименти за независим финансов одит на предприятия, които са с висока обществена значимост, 
което ще допринесе и за повишаване на сигурността в търговския оборот", се посочва още в мотивите на законопроекта. 
 
investor.bg 
 
√ Специална агенция към Столичната община ще насърчава инвестициите 
Институцията ще бъде създадена до средата на 2016 г. и ще дава на фирмите сертификат за инвестиции от местно 
значение "клас Б" 
Специална агенция към Столичната община ще насърчава инвестициите и ще подпомага малкия и среден бизнес. Това 
обяви днес на пресконференция Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет, предава БТА. 
Агенцията предстои да бъде създадена до средата на следващата година, допълни Герджиков. 
Идеята за общинска агенция за инвестициите беше представена от Йорданка Фандъкова през март на първото за годината 
заседание на Консултативния съвет по финанси и стопанска дейност към кмета на Столичната община, припомня още БТА. 
Герджиков обясни, че целта е компаниите с инвестиционни намерения в София да получат от едно място цялата 
информация, която ги интересува. 
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Основните услуги, които би могла да предоставя Агенцията, са преференциално административно обслужване на 
потенциални инвеститори, различни видове консултантски услуги, както и даване на сертификат за инвестиции от местно 
значение "клас Б". 
За създаването на агенция за инвестициите ще се използва капацитетът на Столичната общинска агенция за приватизация, 
чиято дейност е намаляла през последните години. Тя ще бъде преструктурирана, без обаче в нея да се назначават нови 
служители. 
Агенцията е доказала своята експертиза и тя може да бъде използвана като на първо място й придадем допълнителни 
функции, каза Герджиков. За целта на предстоящото заседание на общинския съвет на 23 юли ще бъде променен 
правилникът на Агенцията за приватизация и ще бъдат допълнени новите ѝ функции. 
Следващата стъпка е създаване на работна група съвместно с представители на бизнеса, която да изготви наредба за 
сертифициране на инвеститорите, посочи Герджиков. 
Николай Стойнев, председател на Комисията по стопанска политика към Столичния общински съвет, припомни, че 98 
процента от фирмите в София са малки и средни предприяти, от които 92% са микропредприятията с персонал под 10 
души. Регистрираните фирми в столицата са около 100 хиляди. 
Стойнев информира, че предстои да бъде открит изнесен офис на бъдещата агенция в подлеза на Софийския университет, 
където ще се дава основната информация, необходима за инвеститорите и бизнеса. 
 
√ Транспортното министерство започва обществен дебат по цифровизацията 
Наблюдава се непрекъснат отлив на интереса към наземно разпространяваните телевизионни канали  
След шумна рекламна кампания в края на 2013 година в страната беше спряно аналоговото разпространение на 
телевизионни канали. Цифровизацията обаче не постигна очакваните резултати, признаха преди време институциите. 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) коментира в началото на април, че преминаването към цифровата телевизия 
не е изпълнени спрямо очакванията и избраният модел всъщност е довел до отлив на интереса. 
В анализ на Министерството на транспорта, което отговаря за развитието на цифровизацията, се посочва, че 16% от 
домакинствата в момента гледат ефирна телевизия. Преди началото на цифровизацията този процент е бил 18 на сто. През 
2014 година броят на потребителите намалява с 20% спрямо 2013 година. 
В периода 2012 – 2014 година абонатите на платената телевизия се увеличават с 12%, като само през 2014 година ръстът е 
в рамките на 5% до 1,83 млн. 
Предвид обществената значимост на ефирната цифрова телевизия обаче от транспортното министерство започва 
обществено обсъждане за бъдещето й. Въпросите към заинтересованите лица можете да намерите на Портала за 
обществени консултации. 
 


