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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: В енергетиката времето е спряло преди 25 години 
София. В енергетиката времето е спряло преди 25 години. Това каза в парламента по време на среща с работодатели, 
синдикати и представители на парламентарни групи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев, предаде репортер на Агенция „Фокус". „Подкрепяме инициативата да се направи 
обществено достояние отговорите на няколко въпроса. Колкото по-бързо стане ясно кой кой е в българската енергетика, 
толкова по-ясни ще ни бъдат изказванията на някои хора. Предложихме мерки в резултат, на които ще се реализира 
положителен ефект от порядъка на 750 млн. лева и 1,3 млрд. лева. Износът няма да секне", обясни Велев. По думите му, 
този търговец, който изнася електрическа енергия не го прави за удоволствие, а печели много сериозни пари.  
„В никакъв случай износът не трябва да намалява. Балансиращата енергия е разпродадена до края на годината. Ефектът 
е между 30 и 60 млн. лева. При ефективното управление на материалните ресурси става въпрос за намаляване на 
кражбите. В един и същи басейн Марица 2, която е държавна, един човек произвежда три пъти по-малко от Марица 1 и 
3. За сметка на това, всички искат да работят в държавната ТЕЦ, защото заплатите са два пъти по-високи", посочи Велев. 
Според него, американските централи имат 582 млн. лева приходи за 2013 година. Той добави още, че българската 
индустрия е енергоефективна.  
 
 Manager.bg 
 
√ Бизнесът спира работа за час срещу поскъпването на тока 
Работодателските организации ще протестират днес срещу цените на електроенергията за индустрията, както 
предупредиха в началото на седмицата. До вчера 1100 предприятия са заявили, че ще участват в протеста.  
Народното събрание прие вчера промени в Закона за енергетиката, които дават възможност на Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР) да удължи със срок до един месец действието на стария регулаторен период, който 
приключва на 30 юни. 
От четирите бизнес организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара 
(БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), отбелязват, че въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми в сектор 
"Енергетика", както и демонстрираното желание за намиране на решения, все още се намират едва в началото на този 
процес. 
„Днешният протест е ясен знак, че в системата на енергетиката трябва да има реформи, че ни е писнало 25 години да ни 
лъжат и крадат”, коментира председателят на КРИБ Кирил Домусчиев пред Нова телевизия. Най-мързеливото решение е 
да се увеличава токът, цитира той думите на вицепремиера Томислав Дончев и коментира, че КЕВР защитава интересите 
на производителите.  
Работодателите заявяват, че днес между 11,00 и 12,00 ч. масово ще спират производствата. Това ще е „недвусмислен 
сигнал за намеренията да гарантираме необратимост на реформаторските процеси, да подкрепим усилията на ресорните 
министри да стартират жизненоважните промени в сектора и да се противопоставим на установените с години модели 
на безконтролни кражби и злоупотреби". 
 
Вестник Сега 
 
√ Хиляди фирми днес ще протестират срещу поскъпването на тока 
Безпрецедентен протест се очаква да се проведе днес. В 11 часа хиляди фирми, членуващи в четирите най-големи 
работодателски организации, ще спрат работа за един час в знак на протест срещу повишението на цените на тока за 
промишлеността. 
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Вчера Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката, които дават възможност на Комисията за енергийно 
и водно регулиране (КЕВР) да удължи със срок до един месец действието на стария регулаторен период, който 
приключва на 30 юни. 
От четирите организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), 
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), отбелязват, че въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и 
дисбаланси в сектор "Енергетика", както и демонстрираното желание за намиране на устойчиви решения, отчитат, че се 
намират едва в началото на този процес. "Ето защо ясно и категорично заявяваме, че ще продължим с планираните от 
нас действия, в т.ч. масово спиране на производства в продължение на един час на 26-ти юни – между 11:00 и 12:00 часа, 
с което ще дадем недвусмислен сигнал за намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси, 
да подкрепим усилията на ресорните министри да стартират жизненоважните промени в сектора и да се 
противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби", се казва в тяхно изявление. 
В Стара Загора е планирано и протестно шествие, съобщи БГНЕС.Шествието ще блокира движението по ул. "Цар Иван 
Шишман" и ще има престой пред сградата на Областна администрация Стара Загора. "С тези действия, ще покажем 
непоколебимостта на бизнеса да защитава справедливите си искания, ще съдействаме за започване и провеждане на 
реални и необратими реформи на сектор "Енергетика", непротивопоставяйки ни един срещу друг и срещу гражданите. 
Подобни прояви се предвиждат в много градове на България", заявяват още организаторите. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Бизнесът спира производства за един час в знак на протест  
Работодателски организации ще проведат заявената демонстрация по повод цените на електроенергията за 
индустрията 
Днес представителните на национално равнище работодателски организации ще проведат заявения протест по повод 
цените на електроенергията за индустрията. 
В четвъртък Народното събрание прие промени в Закона за енергетиката, които дават възможност на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) да удължи със срок до един месец действието на стария регулаторен период, 
който приключва на 30 юни. 
От четирите организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), 
Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), отбелязват, че въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и 
дисбаланси в сектор "Енергетика", както и демонстрираното желание за намиране на устойчиви решения, отчитат, че се 
намират едва в началото на този процес. 
"Ето защо ясно и категорично заявяваме, че ще продължим с планираните от нас действия, в т.ч. масово спиране на 
производства в продължение на един час на 26-ти юни – между 11:00 и 12:00 часа, с което ще дадем недвусмислен 
сигнал за намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси, да подкрепим усилията на 
ресорните министри да стартират жизненоважните промени в сектора и да се противопоставим на установените с години 
модели на безконтролни кражби и злоупотреби". 
В Стара Загора например, е планирано и протестно шествие за днес. Освен че работодателски организации от града 
изпратиха призив до старозагорския бизнес за координирани действия, те призовават за включване в масово протестно 
шествие ръководители, работници и служители с фирмено облекло, фирмено знаме да дойдат на бул. "Патриарх 
Евтимий" 50 в града на липите. 
Протестното шествие ще започне в 11:00 часа и ще продължи около два часа. Планираният маршрут на шествието е 
пешеходен преход по булевард "Патриарх Евтимий" до бул. "Цар Симеон Велики" и по бул. "Цар Симеон Велики" до 
сградата на Община Стара Загора. Шествието ще блокира движението по ул. "Цар Иван Шишман" и ще има престой пред 
сградата на Областна администрация Стара Загора. 
"С тези действия, ще покажем непоколебимостта на бизнеса да защитава справедливите си искания, ще съдействаме за 
започване и провеждане на реални и необратими реформи на сектор "Енергетика", непротивопоставяйки ни един срещу 
друг и срещу гражданите. Подобни прояви се предвиждат в много градове на България", заявяват още организаторите. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Светла Костадинова, ИПИ: Надяваме се със стабилно правителство и с добри практики при реформиране на бизнес 
средата, сивият сектор да продължи да намалява 
Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, в интервю за Агенция „Фокус” 
Фокус: Г-жо Костадинова, за последните няколко години сивият сектор е намалял от 35 % до 32 %. Според вас ще се 
запази ли тази тенденция? 
Светла Костадинова: Същите данни показват, че тази тенденция е обърната за последната година, за която е направено 
изследването – тоест за 2014-та година. Вижда се малко увеличение на оценката за сивия сектор. Силно се надяваме това 
да бъде единично проявление, тоест дългосрочно сивият сектор да намалява. Самите автори посочват, че основните 
причини да намалява сивият сектор е, ако има стабилност в страната, ако има предвидимост, ако бизнес средата е по-
благоприятна и ако външната конюнктура - фирмите, които търсят нови пазари, се развива благоприятно, то растат 
поръчките и бизнесът, а колко по-голям става той, толкова повече стимулът да бъде неформален е по-малък. Така че 
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основната причина да намалява сивата икономика, е растежът на икономиката. За тази година се очаква растеж, макар и 
не такъв, какъвто ни се иска. Прогнозата за следващите години е да наблюдаваме икономически растеж. Надяваме се със 
стабилно правителство, каквото и да е то, и с добри практики при реформиране на бизнес средата, сивият сектор да 
продължи да намалява и 2014-та година, за която е отчетено леко повишение, да бъде по-скоро изключение. То може да 
бъде обяснено със служебното и новото правителство, недостатъчна стабилност. Обяснението за тази една година, в 
която има оценка за леко повишение на сивата икономика, се надяваме да не присъства като фактор в следващите 
години и нейното намаление да продължи да се случва.  
Фокус: Според Вас, какви нови мерки, които да надграждат вече съществуващите, трябва да се предприемат за 
намаляване на сивия сектор? 
Светла Костадинова: Мерките могат да бъдат разделени най-общо казано в две посоки. От една страна - 
администрацията трябва да си върши работата и то ефективно. Тук не говоря за тези дейности по инспекция, глобяване и 
„хващане” на фирмите, които работят неформално, а администрацията да предоставя добри услуги на бизнеса и той да 
вижда смисъл да спазва правилата, защото една от причините да имаме неформален сектор е липсата на доверие и на 
възможности понякога да бъдеш формален. Ако това да бъдеш формален ти струва много средства, отнема много време, 
понякога формите – особено когато са стартиращи или малки фирми, избират да бъдат неформални, доколкото е 
възможно, за да оцелеят. Тоест от една страна администрацията трябва да подобрява своята работа и общо политиките 
по отношение на бизнеса и как се прави бизнес изобщо в България трябва да вървят в посока облекчаване, защото когато 
има по-малко правила, но те са ясни и се спазват, тогава цената да си неформален е висока и повечето фирми виждат 
смисъл. Другата посока мерки са свързани с доверието. Когато хората вярват и в правителство, и в проведените публични 
политики, тогава виждат смисъл да плащат и да спазват правилата. Тук говорим вече за по-големите реформи – 
пенсионната реформа и в здравеопазването. Една от причините бизнесът и предприемачите да бъдат неформални са 
високите здравни и социални осигуровки, срещу което няма доверие, че ще бъде получена услуга. Понякога дори и 
самите работници избират вариант да бъдат полуформални – тоест да декларират част от дохода си, но друга част да 
спестяват, защото нямат доверие в пенсионната и здравната система и тази неформалност им позволява да си повишат 
леко дохода като спестяват плащането на осигуровки. Тоест втората посока на реформи трябва да бъде точно в тези две 
политики. За съжаление, за момента не виждаме дългосрочен план, който да реши проблемите и да повиши това 
доверие.  
Фокус: Кой е най-сивият сектор в бизнеса? 
Светла Костадинова: Твърди се, че това са сектори, в които традиционно има по-висока неформална заетост – туризъм, 
търговия – там, където има много играчи и много малки средни предприятия. Това са характеристики на сивия сектор за 
много от страните по света. Тоест, когато един бизнес е голям, видим, регулиран е по специфичен начин от страна на 
администрацията, той няма как да бъде неформален или е много скъпо да бъде неформален. При селското стопанство, 
сега с европейското финансиране едно изискване да се получава финансиране, е да бъдеш изцяло формален, няма как 
да бъдеш неформален и едновременно с това да получаваш европейско финансиране. Тоест сектори, в които започва и 
от години вече се получава европейско финансиране, регистрират един по-малък дял на неформалната заетост, което е 
добър страничен ефект от европейските средства.  
Фокус: Какви щети е нанесла сивата икономика на бизнеса? 
Светла Костадинова: Трудно е да се оцени, защото оценките за неформалната икономика винаги са условни. Тоест има 
много пропуснати ползи от това да си неформален и от друга страна смисълът да бъдеш неформален, когато 
разсъждаваш от гледна точка на предприятията и на работниците, така че е много трудно се направи оценка. Може да се 
направи оценка за пропуснати приходи в бюджета, но за мен те са много частична оценка за сивия сектор. Понякога 
сивата икономика е единственият шанс за заетост на определена група от хора – такива с по-малка квалификация или 
такива, които работят почасово, както и млади хора без опит. Въпреки че понякога се спестяват определени плащания 
към бюджета, всъщност хората се изхранват по този начин и това е единственият шанс те да имат някакъв доход, дори 
той да не е деклариран. Има две страни на монетата за ефекта на сивия сектор. Ако гледаме от страна на държавата – да, 
тя пропуска определени приходи, но ако гледаме цялостно за икономиката, понякога особено в недобри икономически 
развития, както кризата в България през 2010-2012 година, това беше единственият шанс за една група от населението да 
има някаква заетост и доходи, така че ефектът е двояк.  
Фокус: Какви всъщност са причините толкова много хората да работят в сивия сектор? 
Светла Костадинова: Има различни варианти – има млади хора, които тепърва започват работа и за съжаление понякога 
единственият начин те да бъдат взети на работа е да работят на официално минимална работна заплата, а да получават 
допълнително плащане на ръка. Други групи от работещи са хората с по-ниска квалификация, за които определени 
минимални осигурителни прагове и минималната заплата са по-високо от това, което те могат да произведат и 
работодателят вижда смисъл да ги използва като работници само ако им плаща по-малко от това, което държавата 
официално изисква като заплащане. Тоест увеличените прагове и работна заплата за някои работници имат обратен 
ефект – те не могат да произведат толкова, колкото държавата е определила като осигурителен праг за определена 
дейност или длъжност. Други работници имат просто ниска работна заплата и осигуровките представляват значителен 
разход за работодателя и са в едно неформално съглашение между работник и работодател дали тези осигуровки да 
бъдат платени, или да бъдат дадени кеш на ръка. Тоест има хора, които са в затруднено положени и за тях това е начин 
за повишаване на дохода. Разбира се, има и недобри ситуации, в които работодатели в малки градове се опитват да 
наложат неформална заетост на хора, които нямат никакъв избор. Така че има много различни причини за различните 
групи за недеклариране и заетост и затова трябва така да се създава средата, че нормативните, законови причини на 
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хората да избират неформална заетост да бъдат сведени до минимум и тогава самите работещи ще имат повече избор 
дали да приемат уговорка за неформална заетост или не.  
Фокус: Какво Ви направи впечатление от изследването на АИКБ за състоянието на сивата икономика?  
Светла Костадинова: По време на кръглата маса „Икономика на светло” бяха поканени за изказване основно хора от 
администрацията, които като задача имат да борят неформалната икономика и то с административни мерки – проверки, 
инспекции, глоби, системи за наблюдение и т. н. - тази „полицейска” работа на администрацията да хваща нарушителите 
и да ги глобява. Това може би е логично да бъде част от работата на администрацията, но всъщност положителният 
подход към неформалната икономика и заетост много повече работи. Тоест трябва да се види защо хората избират да 
работят в неформалната икономика и да се търсят причините и те да се премахват, а не да бъдат наказвани просто 
защото са нарушили правила. Ако правилата са глупави, скъпи или неефективни, то по-добре да се променят, отколкото 
да се хваща всеки в крачка и да бъде глобяван и изтикван изцяло от заетост, а хората всъщност да нямат работа, а не да 
имат работа в неформалната икономика. Това, което искаме и очакваме да видим от администрацията е по-малко 
„полицейщина” и повече мислене защо хората са в неформалния сектор и промяна на политиките за повече 
икономическа свобода, така че в крайна сметка неформалният сектор да смали своя размер.  
 
Dnes.bg 
 
√ Работодателите спестяват над 1 млрд. в енергетиката Бизнес и синдикати с консенсус по три законодателни промени 
за ВЕИ-тата 
Работодателските организации предлагат мерки, които ще спестят разходи за между 750 млн. и 1 млрд. лева в 
енергетиката. Това стана ясно от изказването на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) по време на изслушване на синдикатите, работодателити и представители на правителството в рамките на 
Енергийната комисия към Народното събрание. 
Част от предлаганите мерки са свързани с намаляване на работни места и работни заплати в държавните енергийни 
дружества. Велев посочи, че в ТЕЦ Марица Изток 2 служителите вършат три пъти по-малко работа от аналогичните частни 
централи в Маришкия басейн, но получават два пъти по-високи заплати. 
От синдикатите обаче са категорично против подобни съкращения. Председателят на КНСЖ Пламен Димитров посочи, че 
разходите за заплати в НЕК през миналата година са в размер на 66 млн. лева. Средната заплата в Електроенергийния 
системен оператор пък е към 1500 лева, а там работят инженери и други специалисти, поясни Димитров. Синдикатите 
като цяло са скептични, че има резерви по отношение на държавните компании в сектора. 
Димитър Манолов от КТ Подкрепа предложи държавата да изкупи "американските" централи или ВЕИ-паркове, което ще 
балансира системата. "По-добре ужасен край, отколкото ужас без край", допълни той. 
В своето изказване пред комисията Велев беше категоричен още, че „колкото по-бързо се разбере кой кой е в 
българската енергетика, толкова по-бързо ще бъдат решени проблемите“. Вицепремиерът Томислав Дончев подкрепи 
тази теза и декларира, че няма интереси и участие в енергийни проекти. 
"Илюзия е, че има лесно решение", каза още Дончев. По думите му в момента има три варианта - намаляване на 
разходите, повишаване на цената или допълнително "натоварване на данъкоплатците". 
По време на срещата при премиера вчера бизнесът и синдикатите са постигнали консенсус по три законодателни 
предложения, касаещи основно ВЕИ-сектора и въвеждането на такса "Задължения към обществото" върху износа. Това 
съобщи председателят на енергийната комисия към Народното събрание Делян Добрев. "Тези три мерки ще имат много 
скромен ефект върху съкращаването на разходите в енергетиката", обясни обаче председателят на енергийната комисия. 
Той допълни, че основният източник на допълнителни средства, или по-точно за спестяване на разходи в енергетиката, е 
оптимизацията на разходите в държавните дружества, която ще донесе значително по-големи икономии. Добрев очаква 
и резултатите от проверките на АДФИ да дадат основание за преосмисляне на ценовото предложение от страна на КЕВР. 
Мерките касаят от една страна ограничаването на броя часове от ВЕИ-централи, изкупувани по преференциални цени. 
След достигане на лимита токът от тези централи ще бъде изкупуван по пазарни цени. В последното предложение на 
КЕВР електроенергията, произведена от възобновяеми източници над определените лимити, ще се изкупува по цената 
на обществения доставчик (НЕК). 
Второто предложение е да бъдат намалени преференциалните цени на централи, които са изградени с европейски 
субсидии по Програмата за развитие на селските региони (ПРСР). 
Добрев посочи, че такива са около 300 парка. Подозренията са, че преференциалната цена е определяна върху цялата 
инвестиция, а не само върху собствените средства, каквато е европейската практика. По изчисленията на Добрев тези 
паркове обаче са малки - с обща мощност към 27 мегавата и намаляването на преференциалната цена ще спести към 7 
млн. лева. Томислав Дончев посочи, че информация за такива проекти вече е подадена в КЕВР. Депутатът от БСП Таско 
Ерменков припомни, че има проекти, субсидирани освен по ПРСР и по кредитна линия от ЕБВР, за които преференциите 
също трябва да бъдат преразгледани. Тези две мерки ще могат да бъдат приложени с промени в Закона за ВЕИ. 
За третото предложение е нужна промяна в Закона за енергетика. То се отнася до въвеждане на такса върху износа и 
Добрев посочи, че тя трябва да се въведе много гъвкаво и внимателно, за да не бъде блокиран износът. Според данни на 
АИКБ печалбата на търговците на енергия е 10 лева на мегаватчас. 
Срещу подобно решение обаче се обявиха от парламентарно представените партии. Валентин Николов посочи, че 
тежестта от тази такса ще понесат държавните производители, защото тя ще се включи в цената, която предлагат те, а 
няма да я надгради. Той посочи още, че АЕЦ "Козлодуй" е предложила преди ден на свободния пазар цена на 
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електроенергията от 67 лева за мегаватчас и не е имало интерес към търга. С налагането на допълнителна такса 
разликата ще е за сметка на централата, което означава, че тя може да не изпълни инвестиционната си програма. 
Рамадан Аталай (ДПС) припомни, че преди години износът е бил обложен с 32 лева такса, което е замразило експорта, 
подкрепило е вноса на електричество от Румъния, а мините са били пред фалит. 
В подкрепа на искането си да не бъде повишавана таксата "Задължения към обществото" председателят на КРИБ Кирил 
Домусчиев показа и европейска статистика, според която зеленият компонент в цената на тока е най-висок в Дания и в 
България. Според него КЕВР работи неефективно и липсва компетентност относно "управление на бизнес, плащане на 
заплати и търсене на начин да си платят сметките за тока". Той поиска да бъде намерен компромис, за да се подобри 
ситуацията в икономиката, да се увеличат работните места и да се повишават заплатите. 
Енергийният министър Теменужка Петкова също изрази надежда, че ще бъде намерено "конструктивно решение в 
интерес на енергетиката". 
Срещите между представителите на бизнеса, синдикатите и правителството ще продължат и утре в Министерството на 
енергетиката. 
 
burgasnews.com 
 
√ Протест: Бургаският "Спартак" дърпа шалтера за час 
Бургаският завод "Спартак" АД ще се включи в националния протест против повишението на цените на тока. "Като голямо 
бургаско предприятие с традиции и един от големите износители в региона, ние ще спрем производствените мощности 
на завода ни за един час в знак на протест, солидарни с останалите фирми в страната. Протестът е мирен, не е 
политически и НЕ е антиправителствен, а продиктуван от утежняването на условията, при които работодателите ще 
бъдем поставени при евентуално повишаване на цените на електроенергията", се казва в изявление на дружеството. 
Четирите работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, обявиха безпрецедентен протест. Хиляди фирми ще 
започнат да спират работа за по един час всеки ден от 26 юни. "Единодушно и категорично заявяваме, че не желаем 
повече да плащаме за кражбите, разхищенията и некадърността в българската енергетика!", заявяват от организациите. 
Според бизнеса въвеждането на новите цени ще погуби част от производствата, ще съсипе износа и ще остави без работа 
хиляди хора.  
В декларация работодателите изброяват всички проблеми в енергетиката, които не се решават, а се замитат с по-
високите цени. Таксата "задължение към обществото", която трябва да се вдигне със 112%, ще оскъпи енергията за 
фирмите между 13% и 20%. Цената се плаща от дружествата, които купуват енергия на свободен пазар, и отива в НЕК за 
покриване на разходите й по покупката на тока от ВЕИ-та и от когенерации на "Марица-Изток" 1 и 3. Дори шефът на НЕК 
Петър Илиев призна, че увеличението на таксата за бизнеса няма да се отрази съществено на баланса на дружеството. 
"Няма как, когато купуваме скъпо и продаваме евтино, резултатът да е различен", обясни Илиев. По думите му таксата 
"задължения към обществото" не може да изчисти старите задължения на компанията. 
Работодателите питат как е обосновано нарастването на добавките "високоефективно производство" със 135.5%. Не е 
ясно и правомерни ли са получените преференции за ВЕИ - защо е заложен ръст на добавката "зелена енергия" от 43.4%, 
след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) твърди, че са предприети мерки за преглед на 
преференциалните цени и нормата на възвращаемост в сектора. 
Работодателите питат докога ще продължава очевидно некадърното управление на държавните дружества в 
енергетиката, които са ограбвани чрез неефективен, но високоплатен труд (средна месечна издръжка - заплата и 
осигуровки на едно лице, е над 3500 лв.), чрез злоупотреби при доставките на услуги, материали и др. Според тях от 
оптимизацията на работата на тези дружества ще се спестят над 250 млн. лв. годишно. 
Бизнесът пита защо държавата не се интересува от това как ще се отразят новите цени на малките и средните фирми. Във 
вторник енергийното министерство публикува за обществено обсъждане наредба за компенсиране на компаниите 
заради скъпия ток. В нейния обсег обаче влизат само около 30 големи завода, които са с годишно потребление на ток от 
над 30 гигаватчаса. Останалите фирми на свободния пазар ще трябва да платят прескъпо за тока и най-вероятно ще се 
стигне до масови уволнения, прогнозираха експерти. 
Преди дни работодателите дори заплашиха, че ще поискат оставката на енергийния министър и на шефа на КЕВР заради 
новите цени на тока. Енергийният министър Теменужка Петкова отвърна, че "всеки може да иска оставката на всеки". 
"КЕВР, а не министерството или правителството определят цените", заяви Петкова.  
Вчера НС наложи месечен мораториум върху вдигането цената на тока. Отсега е ясно, че споразумението за по-евтиния 
ток с "Марица-изток" 1 и 3 се отлага с поне месец. Не е ясно как ще се отрази това на цената за бита, която се очаква от 1 
юли да поскъпне средно с 2%. Причината е, че сметките за това минимално увеличение са направени, като е прието, че 
цените по договорите с двата американски теца вече са намалени. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бизнесът поиска: Операция „Чисти ръце“ за играчите с тока 
Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев покани работодатели и синдикати в 
комисията малко след като парламентът даде възможност за отлагане на новите цени на тока с 1 месец. 
Своеобразна операция „Чисти ръце“ трябва да извади на светло всички висши държавни чиновници и депутати, които 
имат ВЕИ или връзки с търговци на ток, с американските тецове или със заводски централи.  За това призова  
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председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на дискусия в 
парламентарната комисия по енергетика. 
Велев заяви, че когато се говори по енергийни проблеми, е много важно да се знае кой от какви позиции го прави. „И в 
нашата организация имаме хора, които притежават ВЕИ, но когато говорим за енергетиката, не се съобразяваме с тях, а с 
обществения интерес“, каза Велев. Призивът му бе подкрепен от КРИБ и БСК, както и от синдикатите. Президентът на КТ 
„Подкрепа“ Димитър Манолов дори заяви, че според него половината депутати имали ВЕИ и трябвало да си го признаят 
веднага. Присъстващите на заседанието представители се направиха, че не го чуват. 
Единствено вицепремиерът Томислав Дончев започна изказването си с декларацията, че той или членовете на 
семейството му не притежават „нито ВЕИ, нито ВЕЦ, нито ТЕЦ, нито АЕЦ“. 
През януари по време на една от дискусиите по енергийни въпроси в пленарната зала също се чу подобен призив. Тогава 
само един депутат - Красимир Велчев (ГЕРБ) - призна официално, че притежава 12 соларни панели на покрива си. 
Работодатели и синдикати днес бяха при депутатите, за да кажат дали подкрепят предстоящите промени в енергийния 
закон, договорени преди ден с правителството. Една от тях ограничава изкупуването на ток от ВЕИ по преференциални 
цени до определен размер, друга ще прекъсне плащането на тока по тази тарифа за зелени централи, строени с 
евросубсидии, а трета въвежда такса „задължения към обществото“ и за износа на еленергия. 
И трите предложения получиха всеобщото одобрение на присъстващите, единствено синдикатите не приемат 
оскъпяването на износа на ток, защото щели да пострадат държавните дружества в енергетиката. Председателят на 
комисията Делян Добрев предупреди, че от трите предложения ще се спестят едва около 10 млн. лв. за година и ефектът 
им върху системата ще е минимален, но предстоели още промени. 
Часове преди заседанието на комисията в пленарната зала беше одобрена промяната, която позволява на енергийния 
регулатор да отложи с 1 месец новите цени на тока и вместо от 1 юли те да влязат в сила от 1 август. Успоредно 
Реформаторският блок внесе в деловодството на парламента предложение за промяна на закона, което позволява и 6-
месечно отлагане на цените. 
 
struma.com 
 
√ Бизнесът потвърди, че ще спира производства за час на 26 юни 
Работодателските организации ще осъществят планираните протести въпреки желанието на правителството да се 
намерят решения на проблемите в енергетиката. 
Това се разбира от разпространена от тях позиция след срещата на представители на бизнеса, синдикатите и 
правителството под председателството на министър-председателя Бойко Борисов. 
"Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора, 
както и демонстрираното от страните желание за намиране на устойчиви решения, ние отчитаме, че сме едва в началото 
на този процес. Ето защо ясно и категорично заявяваме, че ще продължим с планираните от нас действия, включително 
масово спиране на производства в продължение на един час на 26 юни - между 11.00 и 12.00 ч., с което ще дадем 
недвусмислен сигнал за намеренията си да гарантираме необратимост на реформаторските процеси, да подкрепим 
усилията на ресорните министри да започнат жизненоважните промени в сектора и да се противопоставим на 
установените с години модели на безконтролни кражби и злоупотреби", се посочва в позицията, цитирана от БТА. 
След срещата вчера и преди декларацията, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев каза, 
че организациите на работодателите ще призоват своите членове за това протестът в петък да бъде изцяло в подкрепа на 
реформите и да е символичен.  
В общата деркларация на бизнеса се отбелязва, че участниците в срещата са потвърдили ангажимент за реформа в 
сектора, чиято крайна цел е да се постигнат параметри, които да позволят на КЕВР да преразгледа цялостния ценови 
модел. 
Целта е да се постигне баланс между интересите на заинтересованите страни и въздържане от промени в цените както за 
стопанските, така и за битовите потребители. 
Набелязани са конкретни мерки, засягащи: 
- ограничаване на модела на субсидиране на ВЕИ, 
- високоефективните комбинирани производства 
-  дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия, включително чрез адекватни законодателни инициативи,  
- управлението на държавните дружества в сектора, 
- разработването на активни търговски политики за реализация на електроенергията на вътрешния и външния пазар. 
На срещата е утвърдено изграждането на контролен обществен орган за разработване и мониторинг на реформите в 
сектора, включващ ресорните министри, осъществяващи реформата, и представители на работодателските и 
синдикалните организации. 
Общественият съвет ще е форма на контрол върху цялостната реформа, ще търси оптималните решения, ще работи 
интензивно с достъп до информацията, която е нужна, за да могат и синдикатите, и работодателите да боравят с едни и 
същи данни и числа, поясни идеята председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
Правителството поема ангажимента за редуциране на разходите в държавната енергетика с по 10% годишно за период 
от три години. Ние сме против прибързани решения и решения под натиск. Българското правителство също е против 
повишаване цената на електроенергията. Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев след срещата вчера, на която се 
стигна до обща позиция цената на електроенергията за бизнеса да не се повишава. 
КНСБ: Регулация на частните предприятия 
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Цените на тока могат да се стабилизират само с регулация на частните предприятия в енергетиката, обяви по БНР Пламен 
Димитров. 
"Частните предприятия до едно - ВиК, газцентрали, заводски централи продават на регулируемия пазар, и неговата цена, 
на всеки един производител, е над тази, на която продават държавните предприятия на свободния пазар. За мен това е 
най- яркото доказателство, че всичко останало не е важно, важно е какво получава потребителят", коментира той. 
Днес се очаква, с промени в Закона за енергетиката, депутатите да дадат възможност на енергийния регулатор да отложи 
с един месец влизането в сила на новите цени на тока, което трябваше да стане от 1 юли. 
 
Dir.bg 
 
√ Хиляди фирми спират работа за час срещу поскъпването на тока 
Повече от 1000 големи компании ще спрат производство за около час преди обед в знак на протест срещу плановете за 
13 до 20% увеличение на цената на тока.  
В петък, 11:00 часа, планираме изключване на енергийни мощности в нашите предприятия. Ако всички колеги, които са 
потвърдили, че ще го направят, действително го направим едновременно, това ще се усети като удар и проблем за 
мрежата до Германия”, закани се преди няколко дни Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България.  
Бизнесът не се отказа от протеста въпреки няколкото срещи, които проведе с представители на правителството и 
синдикатите. Стигна се до обща позиция за реформи в сектора и в ценовия модел и до това, че цените не трябва да се 
увеличават. Решението обаче е на КЕВР. Парламентът удължи регулаторния период и КЕВР може да отсрочи с месец - до 
края на юли, поскъпването на тока за стопанските и битовите потребители. 
Ефективните протестни действия обединиха всички работодателски организации, ще обхванат цялата страна  и всички 
производства - преди всичко енергоинтензивните предприятия. Това са предимно такива производства, които са 
ориентирани към износ, те формират гръбнака на износа. Това са металургия, стъкларска, циментена промишленост, 
каза Камен Колев от Българската стопанска камара, цитиран от БНР. 
 "Запълването на тази дупка в НЕК, в резултат на повишаването на цените за бизнеса, чрез тази добавка "задължение към 
обществото" с повече от 100%, запълва една дупка от 280 милиона, да кажем. В същото време нашите разчети показват 
една загуба за бюджета от минимум 650 милиона. Негативният ефект ще надхвърли над два пъти позитивния ефект от 
това запълване на тази дупка в НЕК", коментира Колев.  
Според финансовия министър Владислав Горанов обаче, увеличението на цената на тока е неизбежно при дефицит в НЕК 
от 3 милиарда и 700 млн. лева.  
 "Колкото и да влагаме непопулярните мерки, горчивият хап ще трябва да бъде преглътнат, в противен случай рискуваме 
да обезценим и малкото останали, качествени, държавни активи и то до степен, до която да декапитализираме, в случая, 
НЕК, без това да бъде осъзнато дори от обществото", заяви Горанов, цитиран от БНР. 
 
topnovini.bg 
 
√ Над 140 фирми в Старозагорско се включват в протеста на бизнеса 
Ръководство, работници и служители от чугунолеярния завод "Прогрес" в Стара Загора се включват активно в 
протеста.  
Над 140 фирми с повече от 10 000 ръководители, работници и служители се включват днес в националния протест срещу 
повишаване цената на тока за бизнеса в Стара Загора и Казанлък, съобщиха организаторите. 
„Две силни масови шествия с хиляди участници,за да ни видят на улиците в зоната, определяна често като "сърцето на 
българската енергетика!, обясни Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал. 
„Всичко това е ясен глас за реформи в сектора, така изразяваме 
подкрепата си управляващите да работят в тази посока!Но това е "намигване" за нашата сериозност, ако бъдем 
залъгвани с имитация на активност по отношение търсената реформа!”, допълни Радев. 
Протестът в Стара Загора започва в 11.00 часа. Освен спиране на работа и мощности, ще тръгне и протестно шествие от 
индустриалната зона, което ще спре пред сградата на Областната управа. 
В Казанлък два лъча на протестиращи ще се съберат на централния площад „Севтополис”. Очаква се над 3000 души от  
местни фирми да се включат в протеста. 
Данните сочат, че над 1100 фирми с над 160 000 ръководители, работници и служители в повече 50 населени места в 
страната ще участват в протеста. На много места ще бъдат изключени ефективно производствените мощности, а където 
производственият процес не го позволява - ще бъдат намалени до възможен минимум. 
 
Вестник Преса 
 
√ Скандал между бизнес и синдикати за заплатите в енергетиката 
Председателите на КРИБ и АИКБ Кирил Домусчиев и Васил Велев са категорични, че в държавните енергийни 
дружества има огромно разхищение за заплати. 
Темата за заплатите в държавните енергийни предприятия доведе днес до напрежение и размяна на остри реплики 
между синдикати и работодатели. Скандалът между тях за малко не принуди председателя на енергийната комисия в 
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парламента Делян Добрев да прекрати заседанието, на което те се бяха събрали, за да търсят решение на кризата в 
сферата на енергетиката. 
Според шефа на КРИБ Кирил Домусчиев в държавните фирми има огромно разхищение за заплати. Председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев го подкрепи и даде за пример тецовете в Маришкия 
басейн. По думите му наетите в американските централи били три пъти по-малко, отколкото в държавната „Марица-
изток 2“, в която пък заплатите били двойно по-високи. 
„Ако искате тези 700 млн. лв. дефицит в енергетиката да се спестяват от заплати, това няма да бъде допуснато от нас“, 
скочи председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
„Разходите за възнаграждения в държавната „Марица“ формират едва 10 лв. в цената от 70 лв. за мегаватчас“, намеси се 
и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. 
Народното събрание вчера прие на първо и второ четене промени в Закона за енергетиката, които дават възможност на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да удължи с един месец действието на стария регулаторен период, 
който приключва на 30 юни. Така решението за поскъпването на тока се отлага за края на юли. От БСП гласуваха 
„против“ или „въздържал се“. 
Удължаването на срока предизвика нови дебати в парламента и взаимни обвинения между управляващите и 
опозицията. 
Според Делян Добрев едномесечният мораториум е необходим заради заявените намерения на правителството за 
свиване на разходите в държавните енергийни дружества. 
„Благодаря на депутатите, че отложиха с един месец решението на КЕВР. Комисията не е ефективна. Каквото и решение 
да приеме парламентът, то не се изпълнява или го правят по някакъв техен начин“, заяви Кирил Домусчиев. 
„Всички видяхте сравнителния анализ на тарифата на Европа на европейските системни оператори. България и Дания са 
страните с най-висока компонента „задължение на обществото“. Тя не спира да расте през последните няколко години, а 
това означава, че ставаме непроизводителни“, подчерта още шефът на КРИБ. 
Опозицията контрира, че управляващите правят опит да успокоят обществото и да прикрият провала си в сектор 
енергетика. 
Над 1000 предприятия спират работа за час утре 
Над 1000 предприятия ще спрат работата за час утре между 11 и 12 часа в знак на протест заради планираното 
поскъпване на тока. Това каза за „Преса“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев. Директорите на фирмите заедно с работниците си ще излязат на порталите на дружествата с лозунги и 
плакати. На редица места в страната, например в Стара Загора и Казанлък, ще има и шествия по улиците на градовете, 
каза още Велев. 
Четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ), Българска стопанска камара (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП), 
обявиха преди седмица в съвместна декларация, че от 26 юни започват протести. Те декларираха, че не желаят повече да 
плащат за кражбите, разхищенията и некадърността в българската енергетика. 
В сряда ще има втора среща при премиера Бойко Борисов. Първата беше тази сряда. „Ако има реформа, няма да има 
протести“, коментира Велев. 
 
fakti.bg 
 
√ Евродепутатите от левицата с дискусия за неформалната икономика 
На 26.06.2015г. от 9:30 часа Делегацията на българските социалисти в Групата на Прогресивния на S&D в Европсйкия 
парламент, със съдействието на фондация „Солидарно общество”  организират дискусия на тема „Европейски решения 
срещу неформалната икономика”. 
Сред основните говорители ще бъдат: Георги Пирински – евродепутат и член на ИБ на НС на БСП, д-р Евгений 
Кандиларов – фондация „Солидарно общество”, Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, Цветан Симеонов – председател на Управителния съвет на Българската търговско-
промишлена палата, Пламен Димитров – президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България. На 
форума ще присъстват и депутати от ПГ на БСП „Лява България“. 
Сред обсъжданите теми ще бъдат: „Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за 
предотвратяване и възпиране на недекларирания труд”, „Представяне на регулаторите от проект "Ограничаване и 
превенция на неформалната икономика”, „Представяне на „добри практики” в борбата с неформалната икономика в 
трудовоправните отношения”, „Предотвратяване на случаите на трансгранична недекларирана заетост”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 

 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Предприятията излизат на протест за цените на тока, за 1 час намаляват мощностите си 
Днес се очаква енергийният регулатор да реши дали да отложи увеличението на тока, информира Нова тв. Вчера 
депутатите развързаха ръцете на Иван Иванов и колегите му новите цени на тока да могат да бъдат отложени с един 
месец. Парламентът прие отлагането, но решението остава в ръцете на КЕВР. 
Остава въпросът достатъчно ли ще е това отлагане, за да няма увеличение. Депутати, бизнес и синдикати са единодушни, 
че трябва да се затегне дисциплината при зелените централи, а с цена "задължение към обществото" да се натовари и 
токът за износ. 
Именно заради намерението за промяна в цените на тока индустрията излиза на масови протести. Точно в 11.00 ч. над 
1000 предприятия ще спрат работа или ще намалят мощностите си за час. В протестите ще се включат над 160 000 души. 
Най-масово недоволството ще бъде в Стара Загора и Казанлък, където работниците в предприятията ще излязат на 
протестни шествия. Протести ще има в общо 34 града. 
Очаква се в интервала между 11 и 12 ч. потреблението на ток да спадне със 160 мегавата, но не се очаква това да 
предизвика проблеми в мрежата. 
 
√ Т. Дончев: КЕВР е независим но има и други институции, които са отговорни за това, което се случва там 
"В енергетиката ключовият фактор е, че КЕВР е независим но има и други институции, които са отговорни за това, което 
се случва там". Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на среща между синдикати, работодателски 
организации с представители на Народното събрание и правителството, предаде „Фокус“. 
Вицепремиерът Дончев посочи, че такива институции са правителството и парламента, доколкото нещата не са свързани 
с модела ценообразуване. 
„Нека да се чуе позицията на всеки“, призова той. „Илюзия е ако си мислим, че тук има лесно решение. Говорим за 
редуцирането на разходите и повишаването на цените, следващ вариант е да натоварим данъкоплатеца с това“, обясни 
той като каза, че половината от дефицита в енергетиката се дължи на не особено ефективни обекти като АЕЦ „Белене“ и 
„Цанков камък“. Вицепремиерът поясни, че е против вземането на решения под натиск. 
„Времето ни е скъпо, то коства пари и то много. Дефицитът продължава да се трупа и ситуацията не става по-лека. 
Съгласни сме с вижданията на голяма част от организациите от режима на тристранен съвет и то не само заради 
повишаване на цената на тока“, каза той. По думите му от гледна точка на социалната чувствителност всяко действие е 
свързано с определена такава. 
 „Предпочитам да вземаме не лесни решения, а правилните“, заяви той. Проектите във енергетиката, които са 
финансирани по ПРСР са 355. Голямата част тях около 80% са финансирани от ПРСР. „Част от обектите там са в режим на 
двойно подпомагане. По отношение на въпросните производители да бъде въведена по-справедлива социална 
политика. Мит е, че цената е най-ниската и най-високата електроенергия“, коментира Томислав Дончев. 
 
√ Десислава Танева: Общините да изпълнят проектите си до края на септември, няма да има удължаване на старата 
ПРСР 
Старата „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” изтича. Това каза министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева по време откриване на Дневен център за възрастни хора в гр. Оряхово, съобщи „Фокус”. 
„Въпреки усилията, включително и на премиера Борисов, за съжаление, не получихме разрешение от Брюксел за 
нейното удължаване. Много общини са притиснати от времето и до средата на септември трябва да изпълнят тези 
проекти”, заяви Танева. В тази връзка тя поздрави кмета на Оряхово за добрата организацията и успешното довършване 
на проектите. 
„Когато влязохме в мандат, програмата, която беше изпратена за новия програмен период, беше върната. В рамките на 
два месеца я поправихме, променихме я така, че да отговаря на нашите политики по отношение на земеделието, с 
приоритетен Северозападен район, където произвеждаме плодове, зеленчуци и животновъдство”, посочи Десислава 
Танева. 
Тя изрази увереност, че след година обемите в тези производства ще се увеличат. „Това показа и първият прием за 
земеделците. Те, както и общините, ще могат по мярка 7 да се възползват от средства в размер от 625 млн. евро, както 
през изминалите 7 години”, подчерта Танева. Тя допълни, че това ще даде възможността на младите хора да се развиват 
в родните си места и по този начин да запазят традициите. 
 
√ 331 хиляди са безработните българи до края на май 
Тенденциите от 2014-та година са за увеличаване на работните места. Това каза Елка Димитрова, директор на Дирекция 
„Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в Министерство на труда и социалната политика във връзка с 
реализацията на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени 
характеристики”, съобщи „Фокус”. 
Димитрова отчете, че в края на май 331 хиляди са безработните. 
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„Има намаление със същия период на миналата година. Има намаление и при младежите, които са безработни. В 
момента са 50 хиляди, което е с 12 хиляди по-малко от миналата година. Имаме информация за работните места, които 
са обявени в бюрата по труда. През месец май около 20 хиляди работни месата са обявени в бюрата по труда. 16 хиляди 
са заети на първичен пазар. Около 1800 са по програма. Отделно върви този процес на обслужване на работодателите от 
бюрата по труда. Има доста различия в предлагането и търсенето на работна сила и това, което излиза от системата на 
образованието. Самите работодатели имат различно ниво в областта на подбор на персонал”, каза тя и обясни, че става 
въпрос за работодатели, които искат език, а в процеса на работа той не е необходим. 
 „С помощта на оперативната програма и със средствата, които се предоставят ще се търсят различни възможности, за да 
се формират учебни групи, които да бъдат обучени,”, добави още тя. 
 
√ Т.Петкова: Споразумяхме се с двете US централи, НЕК за първи път няма да е на загуба 
"Решението от май 2014 г. на бившия ДКЕВР бих определила като провал. Регулаторът тогава намалява цените на двете 
американски централи съответно с 20 и 30 %. Това даде възможност да се стигне до решението за намаляване на цената 
на тока с 5%. 
С това решението обаче ДКЕВР задължава НЕК да продължи да изкупува от двете централи енергията на високи цени. 
Само за три месеца дефицитът в НЕК в резултат на това ценово решение скача с 300 млн. С ясното съзнание намаляваме 
цената и в същото време задължаваме обществения доставчик да изкупува тока на високите цени." Това каза министърът 
на енергетиката Теменужка Петкова в парламента. 
Тя обясни, че е постигнато споразумение с двете американски централи. Споразумението с AES, вчера било одобрено от 
КЕВР, а с "Контур Глобал" са на финални преговори и до десет дни щяло да има яснота. 
С плащането към тях на задължението, което в момента е 700 млн. лв, намалението щяло да влезе в сила. Тогава НЕК за 
първи път нямало да излезе на загуба от плащането на тези договори, допълни Петкова. 
По отношение на наредбата Петкова каза, че тя не е отразена в ценовия модел. За това и било предложено да се удължи 
срока за влизане в сила на новите цени на тока. Така КЕВР щяла да има възможност да отрази ценовия модел. 
Петкова добави, че се водят разговори с бизнеса, а със съдействието на КРИБ и други работодателски организации е 
създадена наредбата. Всички са участвали в създаването на новия модел, за да бъдат наясно с основните постановки в 
него. 
Очаква се днес да има среща с работната група , в която са представители на финансовото министерство, това на 
икономиката и работодателските организации ще потърсят начин да разширят кръга на компании от индустрията, които 
да се възоплзват от намалението на тока. 
"Проверките на АДФИ ще бъдат полезни, защото ще дадат яснота за фактическото състояние в сектора." , добави 
Петкова. 
Над 1 млрд. лв административни разходи в БЕХ 
В отчета за 2014 г. на Български Енергиен Холдинг за всички предприятия в държавната енергетика административните 
разходи възлизали на 1,461 млрд.лв. В тази сума влизали разходи за заплати, за външни услуги, за материали и други. 
Това каза в парламента министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на дебата по промените в Закона за 
енергетиката, обсъждани на първо четене в парламента. 
"Анализът, който сме извършили до момента показва, че ние ще търсим оптимизация на разходите за външни услуги и 
другите разходи, които са около 500 млн. Тук са включени и цитираните договри във връзка с поливане на цветя.", 
обясни Петкова. 
Тя заяви още, че възнагражденията на специалистите в сектор енергетика няма да бъдат намалявани: 
"Там работят висококвалифицирани специалисти, които ние можем само да поущряваме. Никой няма да се опитва да 
накърнява техните интереси." 
Планира се още да бъде направен и преглед във връзка с незаети бройки в системата, които могат да се 
оптимизират.Според министърът на енергетиката усилията щели да се насочат към другите разходи, които са чисто 
административни, към тези за външни услуги, консултантски договори и всякакви разходи, които обременяват системата. 
По отношение на проверките в сектор енергетика, правени през последните години, Петкова обясни, че те са били 
концентрирани в държавната енергетика. По отношение на енергийните предприятия, които формират микса, тя 
допълни, че при тях никога не са правени такива проверки, тъй като са попадали извън обхвата на закона. С 
предложенията за промяна в Закона за енергетиката обаче се давало възможност да се влезе в тези дружества, които 
били 100% частни и никой досега не е проверявал. 
"Това ще даде възможност освен ВЕИ-тата да се проверяват и енергийните предприятия като ТЕЦ-ове, заводски 
централи, американските централи и дружествата от държавната енергетика", заяви Теменужка Петкова. 
 
 
Вестник Труд 
 
√ Падна банковата тайна за ВИП клиенти на КТБ 
Банковата тайна за “специални” клиенти на КТБ падна. Вчера парламентът окончателно прие на второ четене промените 
в Закона за кредитните институции, с които стана възможно разкриването на информация за влогове и кредити с 
преференциални лихви на граждани, фирми и публични личности, които подават декларации в Сметната палата, както и 
техните семейства. 
Тайната ще пада по искане на финансовия министър или на шефа на Фонда за гарантиране на влоговете. 
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Информация ще се разкрива и за фирми, с които висши чиновници - клиенти на банка в несъстоятелност, са в 
икономически зависимости. Зависимостите ще се установяват от Сметната палата на базата на декларациите, които 7700 
души са длъжни да подават в нея всяка година. В тях се вписва информация за акции и дялове в компании. Целта е да се 
разкрие размерът на влоговете и на кредитите не само на високопоставените чиновници, но и на свързаните с тях лица. 
В окончателния вариант на промените беше прието още да бъдат публично оповестени гражданите и фирмите, които са 
имали депозити с привилегировани лихви и са се разпореждали с тях по време на специалния надзор на банката. Ще 
може да се разкрива и информация за граждани и фирми, ползвали преференции по депозити и кредити в период от 2 
години преди неплатежоспособността. 
 
√ Енергийният регулатор е срещу отлагането на новите цени на тока и парното 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се обяви срещу отлагането на новите цени на тока и парното. Това 
стана ясно от думите на председателя Иван Иванов и на комисаря Евгения Харитонова. 
Депутатите извикаха членовете на КЕВР на изслушване в пленарната зала по повод предложението за промяна на 
енергийния закон, което позволява отлагането на влизането в сила на новите по-високи цени на тока с един месец. 
Иначе те трябва да са факт от 1 юли. 
Регулаторът предлага токът за бита да скочи средно с 2%, а за бизнеса - между 13 и 20%. Депутатите се надяват през 
периода на отлагане да бъдат открити резерви в държавната енергетика. 
На самото изслушване обаче присъстваха под една трета от народните избраници. 
„За един месец нищо не може да бъде направено. Всяко удължаване на влизането в сила на новите цени увеличава 
загубите в енергетиката и води дружествата надолу“, коментира Иванов. 
Той допълни, че новата методика за определяне на цените е разработена от „висококвалифицирани специалисти от 
научно-техническия съюз, които са били силно разкритикувани от доставчиците на ток“. 
По време на заседанието за кратко присъства и енергийният министър Теменужка Петкова, която не взе думата. 
Депутатите не я попитаха дали ведомството й ще може да направи нужните реформи в рамките на 1 месец. 
 
√ Излишъкът в бюджета надхвърля 1.1 млрд. лв. за полугодието 
Финансовият министър намекна, че наесен може да има актуализация на бюджета заради здравната каса 
Излишъкът в бюджета ще е над 1.1 млрд. лв. за първите шест месеца на 2015 г., обяви финансовият министър Владислав 
Горанов в бюджетната комисия в четвъртък. Данните са предварителни, а салдото почти съвпада с резултата от 
предходния месец. Без да дава повече подробности, финансовият министър съобщи, че причината за поредния месец с 
излишък е по-голямата събираемост от страна на Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция "Митници". Общо 
приходите и помощите са достигнали 16.2 млрд. лв., като изпълнението спрямо заложения план е 53.3%. 
Повече приходи 
За разлика от предишните месеци през юни положителното влияние на европейските фондове към излишъка се свива, 
съобщи министърът. "Постъпленията от европейските фондове намаляват, но това е нормално. Голямото възстановяване 
беше в началото на годината. Сега нещата влизат в обичайния си график", обясни Горанов. Според него е възможно 
общият размер на приходите и помощите да надхвърли с 2 млрд. лв. планираното за годината. 
Наличните данни за юни показват, че НАП е събрала с 905 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 г., а митниците – 
с близо 150 млн. лв. "Това преизпълнение нямаше как да се случи, ако не бяха приети необходимите законодателни 
промени. Те повишиха капацитета на държавата да си събира приходите", каза Горанов. Той също така смята, че 
положителното развитие при изпълнението на бюджета ще се запази до края на годината, което пък ще помогне 
дефицитът в края на годината да е по-малък от заложения в консолидирания бюджет. 
Риск за бюджета 
Финансовият министър обаче смята, че има един съществен риск пред държавния бюджет и това е Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). "За съжаление бюджетът на здравната каса представлява сериозен риск за 
изпълнението на фиска", смята Горанов. Той припомни ситуацията от миналата година, когато дефицитът в бюджета на 
касата надхвърли 400 млн. лв. и в крайна сметка това отново трябваше да бъде покрито от държавния бюджет. Според 
него "наесен може отново да има дебат за бюджета на здравната каса". 
Горанов посочи, че мерките, които се предлагат в здравния сектор, трябва да подобрят ефективността на разходите и да 
направят системата предвидима. "Някои от тези мерки са забавени, а други не дават нужния ефект. Трябва да сме 
внимателни", предупреди министърът. Според него за поредна година наблюдаваме бързо изразходване на годишния 
бюджет на НЗОК. "Важно е да се започне този дебат. Ще продължаваме да настояваме за такъв относно здравния 
бюджет като общо изпълнение", каза Горанов. 
 
 
Вестник Преса 
 
√ Над 1 млрд. евро за селските райони 
 „По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 са инвестирани 1,056 млрд. евро за подобряване на 
условията на живот в селските райони на България.“ Това обяви земеделският министър Десислава Танева на първата 
копка по проекта „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, община Бяла 
Слатина, област Враца“. Той е на стойност 5,622 млн. лв. 
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В стария програмен период общините можеха да кандидатстват по три мерки, припомни Танева. „До момента има 
подписани 1306 проекта. За подобряване на ВиК инфраструктурата има 234 проекта за близо 800 млн. лв., като 89 
проекта от тях са приключени и окончателно разплатени“, каза още министърът. Удължаване на срока на ПРСР 2007-2013 
г. няма да има, обясни Танева. 
 
√ Парламентът окончателно прие падането на банковата тайна 
Народното събрание прие окончателно на второ четене промени в Закона за кредитните институции, които имат за цел 
отпадане на банковата тайна за банки в несъстоятелност, предаде БГНЕС. 
Поправките бяха изготвени от временната комисия за проверка на фактите и обстоятелствата около фалита на 
Корпоративна търговска банка. На заседание на комисията по бюджет и финанси във вторник депутатите работиха по 
конкретните текстове повече от два часа, но днес в пленарна зала законопроектът бе приет без никакви дебати. 
В шестмесечен срок след вписване в търговския регистър на решението за изпадане в несъстоятелност на дадена банка 
синдикът на банка в несъстоятелност ще оповестява имената на физически и юридически лица и размера на техните 
влогове. Първоначалният текст на законопроекта предвиждаше оповестяването да се случва по изрично искане на 
директора на Фонда за гарантиране на влоговете или на финансовия министър, но вносителите се съгласиха тази част да 
отпадне и оповестяването да бъде автоматизирано. 
Така синдинците ще оповестяват: физическите и юридически лица и размера на техните влогове, на които са били 
предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които прилага към 
своите вложители, ако тези лица са извършили сделки със своите влогове след поставяне на банката под специален 
надзор; физическите и юридически лица и размера на техните кредити и на влогове, на които са били предоставени 
привилегировани лихвени условия за период от две години преди датата на неплатежоспособността. 
Осветлява се и информацията за физически и юридически лица, които са съобщили за прехвърляне на вземането си или 
са направили волеизявление за прихващана след поставяне на банката под специален надзор. Пада банковата тайна и за 
кредитни сделки, по които: не са договорени обезпечения или са договорени обезпечения на стойност по-ниска от 
размера на усвоения кредит; не са учредени по надлежен начин договорените обезпечения; не са запазени правата на 
заложния кредитор върху тях. 
Ще бъде оповестена и информация за сделки, по които "имущество с произход от банката е предоставено на 
кредитополучател или други лица и размерът на която и да е от трансакциите надвишава 50 000 лева като лицата се 
разкриват последователно. Изискването за праг от 50 000 лева няма да се прилага за лица, заемащи висши държавни и 
други длъжности. Този текст има за цел да уреди изсветляването на един от основните начини, по които според 
депутатите е източвана КТБ, а именно чрез предоставяне на кредити на "кухи фирми", или т.нар. "пощенски кутии". Този 
текст също претърпя промяна от първоначалния му вариант поради опасения на юристи, че няма да изпълни целта си. 
Изсветлена ще бъде и информацията за размера на влоговете и кредитите на политически партии, политици и 
държавници, както и членове на надзорния и на управителния съвет на банката и на юридически лица, с които те са в 
икономическа зависимост. В законопроекта е записано и определение за "икономическа зависимост", което гласи, че 
това са притежавани ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни 
акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки случаите на бонова 
приватизация. В този текст първоначално беше записано и изсветляването на лица, с които публични личности имат 
"политическа зависимост", но той отпадна поради факта, че депутатите на намериха механизъм, по който тази 
политическа зависимост да се провери и докаже. 
Икономическата зависимост спрямо промените в закона ще бъде проверявана от Сметната палата, която ще предоставя 
информацията на синдиците. Сведенията ще се качват на сайта на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. 
Разпоредбите на този закон се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити до влизането му в 
сила. В тези случаи 6-месечният срок за оповестяване на сведенията започват да текат от влизането в сила на закона. 
 
√ Сегашният вариант на ТПТИ носи повече вреди отколкото ползи 
Във варианта, в който е договорено ТПТИ - споразумението между ЕС и САЩ, според мен не би трябвало да бъде 
подкрепено. В него има повече вреди за страната ни, отколкото ползи. 
Това заяви на дискусионен форум за рисковете за българската индустрия от ТПТИ вицепремиерът Ивайло Калфин, 
предаде БГНЕС. 
На последната си сесия ЕП не гласува споразумението, припомни Калфин. В него има принципно няколко дефекта, но за 
мен е по-важна българската позиция. Аз все още не съм видял и настоявам това да се случи, правителството да поръча и 
да направи една оценка за въздействието от ТПТИ върху България - за българските граждани, за бизнеса, за синдикатите, 
отбеляза социалният министър. 
Засега има различни институти с мнения, но трябва и кабинетът да си каже становището. Обърнал съм се към министър-
председателя с такова предложение и такава оценка е неизбежна, а и НС няма как да заобиколи ТПТИ. Колкото по-рано 
стане това, толкова по-добре, за да не бъдем изправени пред свършен факт, посочи Калфин. 
Според него, основната пречка за приемането на ТПТИ е процедурата за уреждане на споровете и трансформацията на 
публичните услуги. Задължително е да се договори и еднакво спазване на стандартите за труд и екология, добави той. За 
тези теми няма договореност. 
Но има нещо, което е по-важно. Ние говорим в категорията "средно за ЕС", а България има своя икономика и интереси, 
напомни Калфин. Нашият стокообмен със САЩ за съжаление е доста малък, но това не предполага, че не трябва да 
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направим анализ как той ще се промени при приемане на ТПТИ, за да знаем какво подкрепяме и какво не, категоричен 
бе той. 
 
√ Заплати по 3600 - 4300 лв. в държавната енергетика 
Недопустимо е вдигането на цената на тока при средни заплати в държавната енергетика между 3600 и 4300 лв., обяви в 
парламента депутатът Найден Зеленогорски, съпредседател на Реформаторския блок. 
„Аз твърдя, че трябва да се оптимизират разходите. Че е недопустимо средната заплата в БЕХ да е 4053 лв. Че е 
недопустимо средната заплата в НЕК да е 3800 лв., в „Булгаргаз“ - 3600 лв., в „Булгартрансгаз“ - 3600 лв., в АЕЦ 
„Козлодуй“ е 4300 лв.“, допълни депутатът. Средната заплата в държавната енергетика е 3100 лв. на месец. Според 
депутата всички от висшия мениджмънт там получават повече от председателя на Народното събрание, министър-
председателя, президента. Зеленогорски припомни, че в държавната енергетика се плащат годишно 700 млн. лева 
разходи за трудови възнаграждения и свързани с тях вноски. „Бих се надявал и министър-председателят, който каза, че 
никой в държавния сектор няма да получава повече от него, да погледне висшия мениджмънт на държавната енергетика 
и да слагаме ред“, каза депутатът. 
Той настоя новите цени да се отложат не с 1 месец, а с 6 месеца. По думите му в дефицита от 3,7 млрд. лв. в НЕК влизат 
двата милиарда за АЕЦ „Белене“, единият милиард за „Цанков камък“, и двата милиона за поливане на цветя, и 
огромните пари за реклама на АЕЦ „Козлодуй“. Тук са и огромните спонсорски бюджети. Имам чувството, че в България 
има две държави - едната е държавната енергетика, допълни Зеленогорски. 
 
√ Икономиката се развива над очакванията 
Българската икономика се развива добре, над очакванията за 2015 г. Това заяви президентът Росен Плевнелиев на 
международен бизнес форум, посветен на 120-годишнината от създаването на търговските палати в страната. Събитието 
бе уважено от трима президенти - Петър Стоянов (1997-2002), Георги Първанов (2002-2012) и Росен Плевнелиев, 
депутати, министри, посланици, представители на българския и на чуждестранния бизнес. 
„Вече сме регионален хъб в предприемаческата култура“, каза още Плевнелиев. Той заяви, че не бива да имаме 
самочувствие на малка икономика и на малка нация. Държавният глава похвали Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП), че работи надпартийно, достойно и устойчиво. Той благодари на правителството, че поставя в центъра на 
43-тото народно събрание образователната реформа, тъй като в ХХI век знанията и уменията на младите са в основата на 
прогреса. 
Предшественикът му Георги Първанов посочи като историк, че това е формалната годишнина на БТПП, тъй като корените 
на този процес са преди 1895 г. Те съвпадат с раждането на българската държавност, с усилията на строителите на 
съвременна България. Той подчерта, че по време на неговите два мандата на президент е даден ход на икономизацията 
на външната търговия. „Държавата трябва да отваря вратите, а организациите на бизнеса да вършат своята работа“, 
смята той. 
Петър Стоянов акцентира на факта, че основаването на търговските палати е в „най-романтичния период“ от създаването 
на държавата и нейните институции. 
БТПП има 53 000 фирми членове, над 100 браншови организации и 28 регионални търговски палати, подчерта 
председателят на организацията Цветан Симеонов. 
 
 
Вестник Монитор 
 
√ НС разреши отлагането на цените на тока 
Индустрията спира работа за час днес 
Само за ден Народното събрание успя да приеме промените в Закона за енергетиката, които позволяват едномесечна 
отсрочка за цените на тока и парното. На първо четене „за“ отлагането гласуваха 16 депутати, 12 бяха против, а девет се 
въздържаха. Против законопроекта гласуваха само от БСП. Няколко минути по-късно отсрочката мина и на второ четене в 
пленарна зала. 
Отлагането ще влезе в сила в последния възможен ден – на 30 юни, до която дата Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) трябваше да вземе решение за новите тарифи на електро и топлоенергията. По време на 
изслушването на КЕВР в НС в сряда обаче стана ясно, че те ще одобрят новите цени на парното идния понеделник, а ще 
отложат с месец само решението си за тока. 
От Патриотичния фронт, които в сряда поискаха отлагане на новите цени, докато не бъдат извършени реформите в 
енергетиката, обясниха, че подкрепят едномесечната отсрочка, но си запазват правото да искат ново удължаване на 
срока, в който КЕВР трябва да се произнесе 
„Заради намаляването на цената на тока с 5% миналата година се натрупа дефицит в НЕК за три месеца на стойност 300 
милиона лева“, каза в пленарната зала министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По повод планираното орязване 
на административните разходи в държавните енергийни фирми с по 10% годишно Петкова коментира, че никой не 
говори за намаляване на възнагражденията на специалистите в сектор “Енергетика”. 
Основната цел на отлагането е да може да влезе в сила наредбата с която се очаква производствата с над 2 гигаватчаса 
годишно потребление да плащат с от 30 до 85% по-малко за зелен ток. Другите цели е намиране на източници за 10% 
намаляване на разходите в държавната енергетика и завършване на проверките във ВЕИ централите за злоупотреби. 
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Въпреки че кабинетът се съгласи да разшири обхвата на наредбата от сегашните 30 гигаватчаса, бизнесът обяви, че днес 
твърдо ще спре производства за един час от 11 часа. Това не е протест срещу кабинета, а срещу случващото се в 
енергетиката от 25 г. насам, обясниха работодателите. 
 
√ Обвинител №1: Може да съдим Цв. Василев задочно  
Банковата тайна за трезора падна окончателно. Прокуратурата чака международна счетоводна експертиза по 
делото “КТБ” 
Избягалият зад граница банкер Цветан Василев може да бъде съден задочно, ако процедурата по екстрадицията му 
продължава да се бави. Това обяви вчера главният прокурор Сотир Цацаров. 
Обвинител №1 каза, че няма информация за това какво се случва с делото за екстрадиция на мажоритарния собственик 
на КТБ Цветан Василев, но всички допълнителни документи, които са поискани от Сърбия, били предоставени. Цацаров 
обясни, че ако връщането на Василев у нас продължи да се бави, прокуратурата ще внесе в съда делото за източване на 
206 млн. лв. от КТБ и ще го съди задочно. 
До края на месеца се очаква да бъде назначена счетоводна експертиза по делото за източването на 206 млн. лв. от КТБ. 
Тя ще бъде извършена с участието на международни експерти, обясни Цацаров. Той поясни, че тази експертиза ще има 
същия предмет, какъвто и началните одитиращи доклади. Забавила се, защото трябвало да се намерят средства за 
заплащане на вещите лица. Но такива вече били осигурени. По отношение на международната компания 
„АликсПартнърс Сървисис ЮКей”, която ще разследва фалита на КТБ, главният прокурор предположи, че е възможно 
лица от тази компания да бъдат привлечени в качеството на експерти, но ще действат като физически лица. 
Цацаров коментира и идеите на правосъдния министър Христо Иванов за извършване на независим одит на работата на 
държавното обвинение. В първия мониторингов доклад на ЕК в работата ми като главен прокурор бе препоръчано 
извършването на функционален одит на прокуратурата. Той бе извършен, а планът за действие е приет от ЕК. При цялото 
ми уважение към битността на министъра в предното му битие на активист на НПО, нямаме нужда от подобно нещо. 
Освен това аз не виждам вариант, при който прокуратурата ще бъде подложена на одит от международна организация, 
при положение че такъв е направен и ЕК го е приел, категоричен бе Цацаров. Според него са важни оценката на ЕК и 
нормалните граждани. Иначе че някой си е решил да си захрани организациите с нещо, да си го прави. Това е свободна 
държава. Но какво ще правим? Ще правим одит шест месеца. После сигурно пак ще изменяме Закона за съдебната власт. 
Тогава накъде? А онези неща, които ги има в по-нормалните държави, където делата свършват една идея по-бързо, това 
кога ще го правим, каза Цацаров. Той разкритикува за пореден път и промените в съдебния закон. Законопроекти не 
могат да се правят на тъмно 
Не може да се каже, че третият законопроект е плод на работа на работна група. Самият министър заяви в началото, че 
законопроектът е дело на политическото ръководство на МП. Политическото ръководство са министърът и тримата му 
заместници. Следователно този законопроект е тяхно дело. Те носят отговорността за всичко това, отсече Цацаров. 
Становището му по проекта съвпада с това на Асоциацията на прокурорите - нужни са спешни поправки в процесуалните 
закони. Двамата с Иванов имали „тактически противоречия”. Не приемам подхода, в който първо правим стратегията, 
после промени в конституцията, после съдебния закон, сглобявайки два законопроекта - единия на съсловна 
организация, другия - за електронното правосъдие от проекта на г-жа Диана Ковачева, подчерта Цацаров.  
Тайната за трезора падна окончателно 
Окончателно падна банковата тайна за финансови институции, обявени в несъстоятелност. Това стана чрез новите 
текстове в Закона за кредитните институции, които бяха приети от НС на второ четене. В шестмесечен срок след вписване 
в Търговския регистър на решението за изпадане в несъстоятелност на дадена банка синдикът на трезора в 
несъстоятелност ще оповестява имената на физически и юридически лица и размера на техните влогове. Така отпада и 
тайната за влогове с преференциални лихви, ако са извършвали разпоредителни сделки с тях след поставяне на банката 
под специален надзор. По този начин ще бъдат осветлени фирмите, които са източвали КТБ, влоговете и сметките с 
привилегировани лихвени условия за период две години преди неплатежоспособността, както и тези, които са 
направили волеизявление за цесия или прихващане.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Решение за тока днес, бизнесът дърпа шалтера за час  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес трябва да реши окончателно дали да отложи планираното 
поскъпване на тока за бизнеса от първи юли. 
Вчера депутатите създадоха възможност за отсрочка като одобриха промени в закона за енергетиката, които позволяват 
цената на електричеството да бъде променена от първи август, вместо от първи юли, припомня БНТ. 
Именно заради намерението за промяна в цените на тока индустрията излиза на масови протести. Точно в 11.00 ч. над 
1000 предприятия ще спрат работа или ще намалят мощностите си за час. В протестите ще се включат над 160 000 души. 
"Едва ли ще има предприятие, което няма да протестира. Друг е въпросът кой и под каква форма, защото има 
предприятия с непрекъснат производствен цикъл и няма как да намалят консумацията на електроенергия в рамките на 
един час. Но всеки под някаква форма ще покаже отношението си към случващото се в енергийния сектор - дали с 
лозунги, дали с лепенки върху реверите или с черни ленти на ръцете - очакваме всички наши членове, и не само наши 
членове, да се включат в протеста", заяви в интервю за "Стандарт" председателят на Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България Кирил Домусчиев. 
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Очаква се в интервала между 11 и 12 ч. потреблението на ток да спадне със 160 мегавата, но не се очаква това да 
предизвика проблеми в мрежата. 
 
√ Ръстът на икономиката създава работни места 
Ръстът на икономиката вече генерира нови работни места. През 2015 г. безработицата ще слезе под границата от 10% и 
ще се доближи до средното за ЕС равнище. Това се посочва в доклада "Икономически и финансов наблюдател" на 
Българската банка за развитие за първото тримесечие на 2015 г. Ръстът на средната работна заплата в страната се 
ускорява в сравнение с 2014 г., което се дължи както на повишаването на минималната работна заплата и минималните 
осигурителни прагове, така и на доброто развитие на конкретни сектори на икономиката, генериращи търсене на труд 
със специфична квалификация, посочват от ББР. 
Растежът на българската икономика се ускорява през първото тримесечие, като принос за това имат вътрешното търсене 
и износът. Всички икономически сектори, с изключение на строителството, регистрират ръст на годишна база, а 
очакванията на бизнеса се подобряват. 
Привлечените преки чужди инвестиции в България обаче остават на ниски нива, като една от причините за това е все още 
несигурната бизнес среда, пише в анализа. През първите три месеца на 2015 г. банките остават добре капитализирани и с 
висока ликвидност. Търсенето на заеми е ограничено, но банките имат достатъчно ресурс да подкрепят евентуален ръст 
в търсенето на кредити като последствие от очаквания ръст на икономиката. 
 
√ Дадоха отсрочка на КЕВР за цената на тока  
Обмислят сезонна такса "Дълг към обществото" за износа 
Новият ценови период за електроенергията може да започне от 1 август вместо от 1 юли. Това стана възможно, след като 
депутатите приеха промени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката. Промяната дава 
възможност на независимия енергиен регулатор КЕВР да отложи решението си за цените на тока, за да бъдат намерени 
допълнителни резерви - така, че увеличението му да е по-малко от планиранато. Според предложението на КЕВР токът за 
бита трябва да поскъпне средно с 2%, а за бизнеса между 13 и 20%. 
"За" промяната гласуваха 126 депутати. Червеният Таско Ерменков отбеляза, че би подкрепил удължаване на срока, ако е 
поискано от КЕВР. От комисията опонираха, че забавянето само трупа нови дефицити в системата. 
В същото време бе удължена работата на комисията, която прави проверките на ВЕИ-тата и двете американски централи. 
Това стана по предложение на лидера на Патриотичния фронт Валери Симеонов. Очакванията са, че заради нарушения в 
експлоатацията на фотоволтаиците и ветроенергийните паркове ще бъдат открити нови резерви за по-малко повишаване 
на цените. 
Три са мерките, по които вече има консенсус, обясни председателят на енергийната комисия Делян Добрев в интервю за 
"Капитал Daily". Една от тях е промяна на цената, на която се изкупува излишъкът от производството на ВЕИ. 
Преференциалните цени за фотоволтаиците са 1250MW/ч на 1MW инсталирана мощности. Това, което се произведе над 
това количество, да се изкупува на пазарна цена, която е пo-ниска, каза Добрев. Второто предложение да се обложи с 
такса "задължение към обществото" и износа на ток - мярка, за която бизнесът отдавна настоява. Обмисля се идеята 
регулаторът да може да променя таксата в различните периоди на годината, за да не се затруднява експортът. "Зимата 
има повече износ и цените са по-високи, докато пролетта и есента цените са много ниски и една допълнителна така 
наистина би затруднила експорта", посочи Добрев. Третото предложение е свързано с допълнителни законодателни 
промени за ВЕИ проекти, които са получили еврофинансиране. Техният ток не бива да се изкупува на преференциална 
цена, защото това би било нерегламентирана държавна помощ. Според депутата ефектът от тези мерки ще бъде в 
рамките на няколко десетки милиона. Много по-голям потенциал би имало намалението на разходите в държавните 
енергийни дружества, за което обаче има отпор от синдикатите. 
И поливането на цветя влиза в сметките ни 
Делян Добрев припомни, че в държавната енергетика са заети 21 хиляди души със средна издръжка на месец от над 
3100 лева. "Средната издръжка на един човек на месец в АЕЦ "Козлодуй" е над 4300 лева. В ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ 
"Марица-изток 3" работят общо в 810 души, докато в държавната работят над 2700 души. За почивка се раздават 25 млн. 
лева на година и тези пари дори не отиват в базите на енергетиката, които стоят празни и се субсидират с допълнителни 
10 млн. лева на година", каза още депутатът. И допълни, че в административните разходи влизат и транспортът, и храна, 
и поливане на цветя - все процедури, по които се оказва, че кандидатства само една фирма. Ако по тази точка бъде 
постигнат консенсус, това ще доведе до съкращаване на стотици милиони лева всяка година. 
 
√ Държавата помага на всички малки общини  
Държавата ще може да помага на всички малки общини - от четвърта и пета категория, както и на по-големите общински 
центрове от втора и трета категория в планински, полупланински и погранични райони. Това гласят промени в Закона за 
регионалното развитие, които са пуснати за обществено обсъждане от МРР. Досега населените места, които можеха да 
получават целево финансиране, се определяха от редица критерии като висока безработица, застаряващо население, 
липса на пътища и канализация, с лошо водоснабдяване. Общините, които ще могат да получават целенасочена 
подкрепа, ще бъдат включени и в специална инвестиционна програма за изоставащите региони, която подготвя 
правителството. Тя ще бъде готова до края на ноември. Инвестиционната програма със сигурност ще включва 
Северозападния регион, Родопите и региона Странджа-Сакар. Останалите региони за подкрепа ще бъдат определени от 
Българската академия на науките. За трите сигурни района вече са направени необходимите анализи и визии за 
развитие, както и предварителна селекция на проекти, предложени от областните съвети за развитие. 
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Промените предвиждат инвестиционните намерения в регионите да се обсъждат и от регионалните съвети за развитие. 
С промените в закона отпада задължението общините да изготвят концепции за пространствено развитие, тъй като те са 
задължени да изготвят общи устройствени планове. 
 
 
investor.bg 
 
√ КЕВР решава за цената на тока на фона на протест на бизнеса за реформи в сектора  
Разговорите между правителство, синдикати и работодатели в търсене на начин за запазване на цената на тока 
продължават 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще вземе решение днес дали да отложи решението за цената на тока 
за новия регулаторен режим. Вчера парламента даде възможността за отлагането на началото на регулаторния период с 
един месец. Това стана с промени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетиката. 
На закрито заседание днес комисарите ще преценят дали да се възползват от тази отсрочка. Целта й е да се даде време 
на правителството да финализира работата по наредбата за облекчение на бизнеса срещу скъпата зелена енергия, както 
и да приключат проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) във ВЕИ-сектора. 
Основният двигател на протеста срещу поскъпването на тока са работодателските организации. След техен натиск 
правителството заяви своята готовност да преразгледа административните разходите на енергийните дружества и да 
потърсят начини за тяхното оптимизиране. Първоначалните заявки са, че може да се постигне свиване в рамките на 10%, 
което ще има и пряко отражение върху цената на тока. 
Междувременно се появиха и коментари за високите заплати на държавните служители в енергетиката. От 
Реформаторския блок показаха данни за средна заплата от 3 400 лева в сектора. От БСП и синдикатите обаче заявиха, че 
става въпрос не за заплата, а за разходи за труд, тоест в тази сума се включват и социалните и здравните осигуровки, 
парите за облекло, храна и т.н. 
По време на изслушване в енергийната комисия към Народното събрание председателя на КНСБ Пламен Димитров беше 
категоричен, че средната заплата в НЕК е към 1000 лева, а разходите за заплати в компанията са 66 млн. лева годишно на 
фона на всички останали разходи, които има. 
Водените до този момент разходи в различни формати обаче не разколебаха бизнеса в намеренията му да излезе на 
реален протест срещу бавената реформа в енергетиката. От БСК съобщиха, че повече от 1,1 хил. компании ще намалят 
мощности или ще спрат работата за един час между 11 и 12 часа днес. Над 160 хил. души в 50 населени места ще 
участват в протеста. В готовност за спиране са 150 мегавата мощности при инсталирана мощност в протестиращите 
предприятия 640 мегавата. 
Протестът е организиран от четири работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП. 
А след това техните лидери ще бъдат отново на среща с институциите – министъра на енергетиката Теменужка Петкова, 
ръководителите на държавните енергийни дружества и синдикатите, в опит да бъде намерено решение за цената на 
тока. 
 
√ България сред най-твърдите към Гърция членове на ЕС?  
Представителите на ЕС очакват от Алексис Ципрас да се огъне и да приеме концепцията на кредиторите. 
Според различни дипломатични източници държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз (ЕС) са 
призовали гръцкия премиер Алексис Ципрас да направи компромис в продължилия месеци наред дългови спор. 
Премиерите на Холандия, Финландия, Словакия и България, която дори не е член на еврозоната, са настоявали по време 
на срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък Ципрас да приеме компромисното предложение на международните 
кредитори, предава Ройтерс. 
Според източници на агенцията именно Марк Рюте, Юха Сипила, Роберт Фицо и Бойко Борисов са били с най-твърда 
позиция спрямо Атина. 
Припомняме, че при пристигането си в Брюксел вчера Борисов отбеляза, че е против отлагането на решение за проблема 
и компромиси. „Да си направят реформите, да си спазват маастрихстките критерии, както ние върнахме дефицита под 
три процента, 11 млрд. лв. има вече във фискалния резерв, за да подпира валутния борд и да бъде ясно, че левът е 
стабилен. Ние също искаме да дадем повече заплати, пенсии - кой не иска - но спазваме финансова дисциплина", 
коментира министър-председателят.  
Ципрас от своя страна е поискал решението в дълговия спор да бъде намерено с помощта на европейците, а не на 
Международния валутен фонд, предава още Ройтерс, позовавайки се на дипломатически източници. На това обаче се е 
възпротивил председателят на Европейския съвет Доналд Туск. Той е подчертал, че дискусиите за реформаторската 
програма трябва да се водят на техническо ниво. Затова преговорите и с трите институции били правилният начин за 
намиране на решение. 
И федералният канцлер на Германия Ангела Меркел е заявила твърдо, че решение не може да се вземе в рамките на 
Европейския съвет. Редица правителствени и държавни ръководители са се присъединили към мнението ѝ. 
От правителствения лагер на Германия идват умерени тонове. Противно на партийната линия, заместник-председателят 
на парламентарната група на SPD Аксел Шефер е поискал значително опрощаване на дълга на Гърция. 
„Едно преструктуриране на дълга на Гърция не трябва да бъде табу," е заявил Шефер пред Süddeutsche Zeitung. „Само 
чрез изискваните бюджетни цели и икономии няма да създадем нито доверие, нито инвестиции, от които страната се 
нуждае от толкова отчаяно. Гърция ще види светлина в края на тунела само тогава, когато види реален шанс за това". 
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Досега обаче федералното правителство отказва гръцките призиви за облекчаване на дълга и настоява за концепция за 
работещи реформи. Тази тактика досега бе подкрепяна от коалиционния партньор SPD. Лидерът на партията Зигмар 
Габриел каза във вторник, че "преструктурирането на дълга не би помогнало, ако на следващия ден се поемат отново 
нови дългове". 
Според представители на ЕС няма планове за нова среща на Върха до следващата среща на Еврогрупата в неделя. Защото 
държавните и правителствени ръководители имат и други теми за обсъждане – начините за задържане на 
Великобритания в ЕС и изостращият се проблем с бежанците. 
 
√ ЕК ще се произнесе по жалбата на България срещу гръцкия данък до 18 август  
Страната защити позицията си срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и трансакции 
Европейската комисия (ЕК) изслуша България по повод жалбата срещу въведения от Гърция 26% данък за сделки и 
трансакции, информират от Министерството на финансите (МФ), като становището на Брюксел се очаква да бъде 
оповестено до 18 август 2015 г. 
Пред генералния директор на Дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ Хайнц Зурек и заместник-генералния 
директор на Правната служба на Комисията и представители на Гърция българската страна представи позицията си по 
жалбата, както и основните мотиви за нарушението на правото на Европейския съюз (ЕС) от страна на южната ни съседка. 
България смята, че Гърция нарушава основополагащите принципи, залегнали в Договора за функциониране на ЕС, а 
именно - принципите за свободно движение на стоки, услуги и капитали, за свободата на установяване, както и 
принципите за правна сигурност, недискриминация и пропорционалност. 
„Въвеждането на данък е много сериозна пречка както за търговските и икономически отношения между двете страни, 
така и за свободното движение на стоки, услуги и капитали в рамките на целия ЕС“, посочва защитата. 
Нашата страна представи и допълнителни мотиви, тъй като с разпоредбите на решението се създава още по-голяма 
правна несигурност за лицата, както и значително увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса. 
„Българските лица са поставени в неравностойно положениe и в условия, които ги правят нежелан партньор и 
контрагент, поради обременяващите законови разпоредби, които следва да бъдат изпълнени от гръцкия данъкоплатец. 
За гръцките данъкоплатци съществува значителен риск при сключване на сделки с дружества, установени в България, 
същите да бъдат третирани като фиктивни и разходите по сделките да не бъдат признати за данъчни цели, а 
обременителният режим на доказване за всяка сделка или трансакция, че е действителна, с обичаен характер и 
сключена при пазарни условия, ще действа разубедително за гръцките данъкоплатци да сключват икономически и 
финансови сделки с данъкоплатци от България“, аргументира се българската страна. 
Гръцката страна представи позицията си по жалбата и причините, поради които е предприета тази данъчна реформа, а 
именно - защита на националната корпоративна данъчна основа и която е разработена на базата на различни документи 
(препоръки, съобщения), издадени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЕК, свързани 
с въвеждане на мерки срещу намаляване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, и счита, че не нарушава 
правото на ЕС. 
 „Позицията на гръцката страна не беше обоснована, като единствено се твърдеше, че се ползват най-добрите практики 
за борба с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, без да се посочат конкретни примери“, посочват от 
Министерството на финансите. 
България посочи, че е включена в гръцкия списък единствено поради 10% ставка за корпоративен данък и Гърция е 
единствената държава, която е включила в списъка на държавите с преференциален данъчен режим държави членки на 
ЕС. 
Държавите членки въвеждат национални списъци на държавите с преференциален данъчен режим по препоръка на ЕК, 
но в нея изрично се подчертава, че се отнася само до трети страни, които не спазват минималните стандарти за добро 
управление. Мерките, включително и по отношение на третите страни, трябва да бъдат съвместими с правото на ЕС и по 
специално - със залегналите в Договора за функциониране на ЕС основни свободи. 
По допълнителните аргументи на България гръцката страна не представи мотиви, а посочи, че мерките са насочени за 
борба с укриването на данъци, допълват от МФ. 
ЕК е задала въпроси на представителите на двете страни и при изготвянето на мотивираното си становище ще се 
съобрази с писмените и устно изразените съображения. Становището на ЕК се очаква да бъде оповестено до 18 август 
2015 г. 
 


