Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Митинги и шествия срещу увеличаването цената на тока ще се проведат в София и в големите
градове на страната на 29 юли
София. Митинги и шествия срещу увеличаването цената на тока ще се проведат в София и в големите градове на
страната на 29 юли от 11.00 часа. Това каза за Агенция „Фокус” Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). Той уточни, че в София протестът ще бъде пред Министерски съвет. Ще бъде
проведено шествие от бул. „Александър Дондуков” до сградата на КЕВР и оттам по ул.„Г. Раковски” и бул. „Руски” до
парламента. Шествия ще се проведат и във всички областни центрове пред областните управи. „Протестът, който беше в
предприятията, в сряда излиза на улиците. В четвъртък е планирана пресконференция на четирите работодателски
организации и двете синдикални, на която ще обсъдим следващите ни действия, ако това безумие с цената на тока не
бъде спряно”, обясни Васил Велев.
Той припомни, че четирите работодателски организации имат категорична позиция, че няма да приемат увеличаване на
цената на тока и няма да допуснат българската индустрия да бъде поставена в тежка ситуация, а кражбите, узаконеният
грабеж в енергетиката да продължат. „Към протеста на работодателите се присъединиха и синдикатите. Нашите общи
искания са да не се увеличава цената на тока и да се разпише и приеме пътна карта за реформи в сектора – краткосрочни
и средносрочни мерки, които да бъдат извършени в оставащите месеци до края на годината”, посочи Велев. Той уточни,
че тогава се очаква да се освободи пазарът на електрическата енергия, да се задейства електроенергийната борса и
енергията да се продава на пазарни цени плюс добавка компенсация. „Но не в тези грабителски размери, които са в
момента от страна на американските централи, ВЕИ-тата, Топлофикациите и когенерациите”, каза още Васил Велев.
√ Васил Велев, АИКБ: Неизбежен е скокът на цените на стоки и услуги на вътрешния пазар, както и съкращението на
персонала при увеличение на тока
София. Неизбежен е скокът на цените на стоки и услуги на вътрешния пазар, както и съкращението на персонала при
увеличение на тока, ограничения в заплащанията на предприятия, които работят за външните пазари. Това заяви за
Агенция „Фокус” Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той добави, че
там има конкуренция, дългосрочни цени и прозрачно подписани договори и цените не могат да бъдат променяни. По
думите му при предвидените повишения на електрическа енергията, по-малките предприятия ще имат силен тласък към
сивия сектор. „Всичко това са негативи и не е ясно в името на какво се прави това – не може да бъде печалбата на НЕК
самоцел”, подчерта Велев. „Тоест всичко да бъде изпепелено, индустрията да бъде поставена в тежка ситуация, редица
предприятия да са изправени пред фалит, за да рапортуваме, че НЕК е на печалба”, уточни Васил Велев.
Той коментира, че в България е най-висока постоянната компонента в цената на тока
Велев припомни, че при проведения от тях първи протест са се приели мерки, които обаче не са довели до резултат. „В
парламента продължи лобирането на различни кръгове на ВЕИ-тата. Не се прие закон, който да реши проблема, тайната
на грабежа не е разкрита. Ясно е, че грабеж има, но не става ясно – защо едни централи ще спечелят 60% на гърба на
индустрията и хората”, посочи той и коментира, че те не продават на пазарни цени, а на преференциални. „Този закон,
който се прие, не реши проблемите. Ясно се видя, че няма воля за промяна и надделяват лобистки кръгове. Внесените
текстове бяха променени в зала и създават нови дупки по линия на енергията от биомаса, не разкриват информация, не
способстват за разкриването й, за да се предотвратят злоупотребите”, посочи Васил Велев.
Той поясни, че в последните две седмици не са проведени срещи нито с Министерство на енергетиката, нито с КЕВР.
„Всичко това ни кара да мислим, а и с приетия закон, няма да има съществена промяна в решението на КЕВР за
драстично увеличаване на цените”, каза още Васил Велев.
Информационна агенция КРОСС
√ Бизнес и синдикати с общ национален протест
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Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират в сряда, 29 юли, срещу по-високата цена на тока, която се готви.
До този момент участие в протеста са заявили около 5000-6000 души само от София, каза Камен Колев, зам.-председател
на БСК, по време на среща между работодатели и синдикати. Очакват се и техни поддръжници от други градове.
В техния призив за протеста се казва: "Не" на мафията! „Не" на грабежа! „Да" на реформите! „Да" на пазарните цени в
енергетиката!".
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК представиха днес общата си позиция относно
планираното повишаване на ценовата добавка "Задължение към обществото" от 1 август т.г. Според тях над българските
индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20-процентно повишаване на цената на електроенергията.
Загуба на конкурентоспособността, свиване на експорта, спад в работните места, това прогнозира заместникпредседателят на Българската стопанска камара Камен Колев.
В резултат на всички предложени от нас мерки, дупката в НЕК не се запълва, ще има ръст в цените, макар и не толкова
голям, колкото се очакваше в началото. Това е с тежки последици за индустрията, а и за обществото, убеден е Колев.
От Търговско-промишлената палата също обявиха, че призовават членовете си да протестират със законови средства
според възможностите си.
Искаме отлагане на новото ценово решение от страна на регулатора за 1 януари, не за 1 август, заявиха работодателите.
Тяхно изискване е подобно решение да се вземе само след като се преме пътна карта с ясни ангажименти за решения по
дефицита в енергетиката.
От КНСБ пък признаха, че при разговорите с управлението са били приети някои добри решения за стабилизиране на
енергийния сектор, но някои от мерките внасяли разделение в обществото.
Индустриалците ще бъдат ударени с добавката "задължения към обществото", а таксата от 5%, която ще е от
изработеното на месец за новия фонд за енергийна сигурност, поставя на колене дружества, които в момента са на
загуба, смятат синдикатите.
От двата синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа" - дадоха подробна информация за протеста. Той ще започне от 11 ч. пред
сградата на Министерски съвет и ще е вторият национален протест за реформи в енергетиката и срещу увеличението на
цената на електроенергията.
Кризата в енергетиката зрееше с години, в момента е неуправляема, заяви Александър Загоров, представител на КТ
"Подкрепа".
„Действията на някои хора в парламента обърнаха колата. Оказа се, че всичките ни усилия отидоха напразно", заяви
Евгений Иванов от КРИБ. „В системата на енергетиката има мафия. Оказа се, че бъдещето на България не е експортната
индустрия, а оборският тор", каза Иванов.
„През изминалия месец се потрудихме да намерим пътища и мерки, които да препятстват повишаването на тока за
бизнеса, но лобистки интереси ни спънаха - в парламента се гласуваха допълнителни мерки за производство на ток от
биомаса", посочи Добрин Иванов от АИКБ. „Прогнозираме фалити, загуба на конкурентоспособност и на работни места,
ако се увеличи цената на тока от 1 август", допълни той.
√ На национален протест бизнес и синдикати питат кой ще плати цената на тока
Мащабен протест срещу увеличението на цената на тока планират четирите работодателски организации - Българската
стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТТП), Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Този път към протеста ще се
присъединят и синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа".
Протестът ще започне на 29 юли пред Министерския съвет и Президентството в столицата и са предвидени шествия по
улиците на града. По думите на изпълнителния директор на КРИБ Евгени Иванов действията им "ще затворят София и
България". Протестни шествия на представители на различни индустрии ще има в 29 града, като очакванията са да се
присъединят над 1000 предприятия.
При предишния протест на бизнеса на 26 юни организациите предупредиха, че ще ограничат потреблението на
електричество и това може да окаже много сериозно отражение върху електроенергийната система в страната.
Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обаче не показаха наличие на заплаха за системата.
Въпросът не е в това кой ще плати цената - дали бизнесът или битът, въпросът е каква политика се води в сектора и е
съвсем обяснимо, че индустрията или капиталът най-общо казано, протестира срещу фиксираните цени в дългосрочните
договори, фиксираните задължителни цени, защото това е в цял свят, заяви в студиото на ТВ7 Димитър Иванов- бивш
депутат от СДС и енергиен експерт.
Фиксираните цени на ВЕИ-тата са чудовищни за бизнеса и този разговор се води в Европа вече десет години. Той стигна и
до България, защото нарушава конкуретноспособността, каза още Иванов.
Основния въпрос тук всъщност е ще търпим ли наложената от ВЕИ-тата политика, ще има ли собствена визия по този
въпрос и ще има ли решение, защото действително, ако индустрията не плаща цената, тя ще ни дойде на сметките
вкъщи, когато се работи според сегашната политика и методика.
Нашата държава, най-вече в лицето на изпълнителната власт, няма ясна визия какво ще се случи с енергетиката.
Това каза от своя страна Божидар Митев от КНСБ.
Последната приета стратегия беше по времето на предното правителство на ГЕРБ и тя беше приета през 2010 година с
хоризонт 2020 година. Но 10 години не са сериозен период за една добра стратегия, добави синдикалистът. Според него
и сегашното правителство няма ясна стратегия и не се знае дали до Нова година ще може да се избистрят така нещата, че
да е ясно какво ще се случва в енергетиката ни след 10, 20, 30 или повече години. Очевидно нещата у нас, както много
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често се случват, се решават на парче - нещо, което наблюдаваме и в този случай, а за съжаление проблемът е системен
и той е натрупван с години, добави той.
Наистина липсва дългосрочна стратегия в енергийния сектор, липсва и дългосрочна далновидна стратегия в сектора,
съгласи се мнението на синдикалиста Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал. И той потвърди, че
всички решения се взимат на парче и без да се направи оценка на въздействието. Именно от това страда енергетиката и
цялото ни законодателство. Енергетиката наистина е апетитен сектор, там се преплитат много интереси, но не съм
съгласен, че там няма кражби, каза той. Наистина там тези, които крадат, това не са енергетиците, които работят в
сектора и дори смятам, че техния труд трябва да бъде по-достойно заплатен, уточни Добрин Иванов.
Вестник 24 часа
√ Национален протест срещу цената на тока
Национален протест срещу повишението на тока организират синдикати и работодатели.
Работодателите се обявяват категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията.
Представителите на бизнеса нямат информация колко точно ще е поскъпването, но поискаха то да се отложи до 1 януари
догодина.
Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли от 11.00 часа срещу готвеното повишение на цена на
тока, заяви заместник-председателят на БСК Камен Колев на среща между работодатели и синдикати.
Той подчерта, че притеснението на бизнеса идва от незапълнените финансови дефицити в НЕК. Изчисленията подсилват
притеснението на работодателите, че именно бизнесът ще плати цената за загубите в родната енергетика.
"Разбира се, регулаторът е независим, но ние просто прогнозираме, че в резлтат на тези изчисления, които показват
незапълване на тази дупка в НЕК, той ще предприеме увеличение на цените, включително за индустрията, което е
неприемливо за по-голямата част от индустрията. Ще има тежи последствия за нея, както и за обществото като цяло.
Много от нашите членове изразиха намерения за протестни действия".
Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК смятат, че над българските
индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20-процентно повишаване на цената на електроенергията.
Работодателите се обявиха в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна на правителството.
Вестник Труд
√ Токът събра на общ протест бизнес и синдикатите
Националните работодателски организации ще излязат на протест на 29 юли в 29 града срещу поскъпването на тока за
индустрията от 1 август. В шествията ще се включат над 1000 предприятия, обявиха на съвместна пресконференция
представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска
камара (БСК), Асоциацията на индустриалния капитал и Търговско-промишлената палата.
В редиците на бизнеса ще се влеят и синдикатите. Те негодуват срещу създадения от управляващите фонд за
компенсиране на дефицита в НЕК, в който всички енергийни производители трябва да внасят 5% от приходите си от
продажба на ток. Според профсъюзите това ще влоши състоянието на държавните енергийни дружества.
„Над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20% повишаване на цената на
електроенергията“, заявиха в съвместна декларация работодателите. „Българският бизнес не може и не иска да поеме
високия разход в цената на електроенергията като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавката
„Задължение към обществото“. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд“, казаха още работодателите.
В края на юни бизнесът протестира срещу поскъпването на тока, като спря работа за 1 час. По-късно работодателите
обявиха, че стачката им не е довела до необходимия резултат. „Правителството не изпълни договорените мерки да се
открият всички резерви в енергийния сектор“, каза зам.-председателят на БСК Камен Колев. „Между първо и второ
четене на Закона за енергетиката бяха направени лобистки промени и всичките ни усилия отидоха напразно“,
възнегодува Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ. Той посочи, че се готви нов бум на ВЕИ производители - този път от
биомаса.
Работодателите настояха сегашната цена на тока да се запази до края на 2015 г. и промяна да има чак от 1 януари
догодина. През това време управляващите трябва да приемат пътна карта с дългосрочни мерки за понижаване на
дефицитите в енергетиката.
Според изчисленията на КЕВР обаче, ако цената се задържи, НЕК ще губи по около 50 млн. лева на месец. Комисията още
не е обявила какви ще са цените на тока от 1 август.
Вестник Монитор
√ Бизнесът иска още 5 месеца отлагане на новите цени на тока
Работодатели и синдикати излизат на протест в сряда
Бизнесът настоява добавката „задължения към обществото“, която той плаща, да остане на сегашното си ниво
от 18,93 лв. на мегаватчас до Нова година.
Бизнесът иска още 5 месеца отлагане на новите цени на тока. Това стана ясно по време на вчерашната пресконференция
на четирите национално представени работодателски организации – Асоциацията на индустриалния капитал в България,
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БСК, БТПП и КРИБ. Тя беше свикана по повод насрочения за сряда национален протест на бизнеса срещу увеличението на
цената „задължения към обществото”. Към искането за отлагане на ценовото решение изненадващо се присъединиха и
от синдикатите, с условието проблемите в енергетиката да се решат „много бързо и хирургически”.
Протестът на 29 юли е насрочен за 11 часа. По данни на работодателските организации участие в него към момента са
потвърдили над 1000 фирми от 29 града в страната. За разлика от първия протест на 26 юни, когато бизнесът само
намали консумацията си на ток този път ще се провеждат и шествия.
За София вече са се записали над 6 хил. души, без да се броят хората на синдикатите. И двата синдиката ще участват в
протеста, като работодателите обявиха, че ще разчитат на опита им в организирането на такива мероприятия.
По повод искането за ново отлагане от Министерството на енергетиката коментираха, че удължаване на срока на
действие на сегашното ценово решение ще бъде пагубно за НЕК. „Общественият доставчик затъва с по 50 млн. лв. на
месец. Ако не влязат в сила новите цени НЕК ще продължи да потъва”, каза за „Монитор” председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
От работодателските организации не пожелаха да кажат какво ще предприемат след петък, когато се очаква КЕВР да
вземе решението си за новите цени на тока. Основното им недоволство е, че според тях от всички дискутирани мерки с
кабинета е изпълнена само една. Това е създаването на фонда „Сигурност на електроенергийната система”, в който
всички производители и вносителите на ток ще отчисляват 5% от месечните си приходи.
Според зам.-председателя на БСК Камен Колев последните законови промени няма да успеят да запълнят дупката в НЕК.
Прогнозираме, че КЕВР ще предприеме увеличаване на цените, каза Колев, визирайки добавката „задължения към
обществото”. За бизнеса сега тя е в размер на 18,93 лв. на мегаватчас, а битът плаща над 50 лв.
Евгений Иванов от КРИБ каза, че действията на някои депутати са обърнали колата в последния момент. „Тези 200 млн.
лв., които успяхме да оберем от тук и оттам отидоха към нова група ВЕИ – биомаса на тор”, каза той. И допълни: „Това ни
накара да се съберем и в сряда да затваряме София.”
„Не останахме убедени, че са открити всички незаконни ВЕИ и че се изкупува само високоефективното производство на
топлофикациите”, изразиха недоволството си от федерацията на големите енергийни консуматори. Очакваме и
решението на ЕК за това дали има непозволена помощ за ТЕЦ-овете с дългосрочни договори, обясни Константин
Стаменов. Затова от федерацията искат отлагането на новите цени да е до 1 януари, като до тогава да се създаде и пътна
карта за справяне с дефицитите в енергетиката. Не можем да приемем, че ще имаме втората най-скъпа добавка
”задължение към обществото” след Дания, каза Стаменов.
Зам.-председателят на КНСБ Николай Ненков също прогнозира, че „индустриалците ще бъдат ударени” с по-висока
добавка. Освен това той беше категоричен, че 5% вноска в спасителния фонд поставя на колене дружества като
държавното ТЕЦ „Марица-изток 2” което е на загуба.
Междувременно с контра декларация за отлагането на ценовото решение излязоха трите ЕРП-та – ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про,
както и собствениците на американските ТЕЦ-ове – ”AES България” и „Контур Глобал”. Под нея са се подписали още от
Асоциацията на топлофикациите, както и организации на ВЕИ производителите. Според тях ново забавяне на ценовото
решение ще е катастрофално за енергийната ни система и ще доведе до нарастване на дефицита в системата до
неконтролируеми нива.
Вестник Дума
√ Синдикати и бизнес на общ протест в сряда
В протестните шествия ще се включат 1000 фирми от близо 30 града, работодателите поискаха ново отлагане
на цената на тока - от януари 216 г.
Мащабен протест срещу цената на тока планират четирите работодателски организации - Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТТП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Този път към протеста ще се присъединят и
синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа".
Протестът ще започне на 29 юли пред Министерския съвет и президентството в столицата и са предвидени шествия по
улиците на града. По думите на изпълнителния директор на КРИБ Евгени Иванов действията им "ще затворят София и
България". Протестни шествия на представители на различни индустрии ще има в близо 30 града, като очакванията са да
се присъединят над 1000 предприятия.
При предишния протест на бизнеса на 26 юни организациите предупредиха, че ще ограничат потреблението на
електричество и това може да окаже много сериозно отражение върху електроенергийната система в страната.
Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обаче не показаха наличие на заплаха за системата.
До петък (31 юли) се очаква крайното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно
увеличението в цената на тока. Новият протест ще се случи само месец след първия протест на бизнеса у нас, на който
1100 предприятия излязоха в едночасова стачка срещу готвеното от регулатора поскъпване на електроенергията.
До този момент участие в протеста са заявили около 5000-6000 души само от София. Очакват се и техни поддръжници от
други градове. В техния призив за протеста се казва: "Не на мафията! Не на грабежа! Да на реформите! Да на пазарните
цени в енергетиката!". И още - "Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на
електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото".
Ново отлагане в поскъпването на тока поискаха вчера работодателите. Искаме отлагане на новото ценово решение за
електроенергията за 1 януари 2016 г., заяви Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ.
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Неизбежен е скокът на цените на стоки и услуги на вътрешния пазар, както и съкращаването на персонала при
увеличение на цената на тока, заяви председателят на АИКБ Васил Велев. Той допълва, че най-вероятно ще има
ограничения в заплащанията на предприятия, които работят за външните пазари.
Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК представиха общата си позиция за
планираното повишаване на ценовата добавка "Задължение към обществото" от 1 август т.г. смятат, че над българските
индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20-процентно повишаване на цената на електроенергията.
Действията на някои хора в парламента обърнаха колата, оказа се, че всичките ни усилия отидоха напразно, заяви
Евгений Иванов от КРИБ. В системата на енергетиката има мафия, подчерта той. Оказа се, че бъдещето на България не е
експортната индустрия, а оборският тор, каза Иванов.
През изминалия месец се потрудихме да намерим пътища и мерки, които да препятстват повишаването на тока за
бизнеса, но лобистки интереси ни спънаха - в парламента се гласуваха допълнителни мерки за производство на ток от
биомаса, посочи Добрин Иванов от АИКБ. Прогнозираме фалити, загуба на конкурентоспособност, на работни места, ако
се увеличи цената на тока от 1 август т.г., допълни той.
Светослав Глосов от Камарата на строителите в България подчерта, че новите цени ще се отразят твърде негативно на
строителния бранш. Няма начин да се подготвят анекси на съществуващите договори, след като се увеличат цените на
материалите, уточни той.
√ Работодателските съюзи искат ново отлагане на поскъпването на тока
Ново отлагане в поскъпването на тока искат национално представителните работодателски организации, съобщи на
обща пресконференция на четирите сдружения Евгений Иванов от Конфедерацията на работодателските организации в
България (КРИБ), цитиран от БТА.
Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията като резултат от
решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за увеличаване на добавките "задължения към
обществото", декларираха работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал, Българската
стопанска камара, търговско-промишлената палата и КРИБ.
Искаме отлагане, за да се премахнат проблемите, коментира Теодор Дечев от асоциацията на индустриалния капитал.
Една от идеите на работодателите е новите цени да влязат в сила от 1 януари 2016 година. Според тях "панацеята" на
проблемите е либерализацията на енергийния пазар.
Работодателските съюзи организират национален протест на 29 юли, като досега протестни инициативи са предвидени в
29 града. Протестът е подкрепен от синдикатите, заявиха на пресконференцията техни представители.
В същото време работодателите от енергийния сектор, част от които са членове на национално представителните
организации, се разграничиха от тяхната позиция и обявиха идеята за катастрофална за вече дисбалансираната
електроенергийна система.
Новата цена на тока трябваше да влезе в сила на 1 юли, но под натиск от бизнес организациите и синдикатите влизането
й в сила беше отложено с един месец с идеята да се приемат законодателни промени, да се намалят разходите на
държавните енергийни дружества и да влязат в сила корекциите в договорите с американските централи в Марица изток. Народното събрание скоростно прие поправките, които в петък бяха публикувани в "Държавен вестник". Според
бизнес съюзите обаче те са силно орязани спрямо договореното между тях и правителството, а между тях са се
промъкнали и лобистки поправки.
Вестник Капитал
√ Работодателските организации искат ново отлагане на цената на тока
Настояват новите цени да влязат в сила от 1 януари 2016 г.
Ново отлагане на решението за цената на електроенергията искат от работодателските организации - АИКБ, КРИБ, БСК и
БТПП, заедно със синдикалните организации КТ "Подкрепа" и КНСБ. Те настояват новите цени да влязат в сила от 1
януари 2016 г. вместо в края на юли.
Това би било второ отлагане, след като в края на миналия месец депутатите гласуваха закон, с който позволиха на
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да удължи срока за решението си с месец и така цените не бяха
приети от 1 юли, каквото по принцип е изискването. Тогава идеята за това решение беше да се намерят допълнителни
резерви в енергийната система, които да позволят по-малко поскъпване на електроенергията за индустрията. Четирите
работодателски организации обаче останаха недоволни от предприетите мерки, макар че повечето от техните
предложения бяха подкрепени от правителството.
Причините за недоволството
Основното недоволство на работодателските организации сега е, че въпреки предприетите мерки добавката
"задължение към обществото", чрез която се покриват преференциалните тарифи и дългосрочните договори на НЕК,
отново ще бъде увеличена. "Не можем да приемем, че ще имаме втората най-скъпа добавка "Задължение към
обществото" след Дания", коментира на пресконференция Константин Стаменов, председател на Българската федерация
на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).
Според работодателските лидери отлагането на решението за цената на тока се налага и заради това, че част от
договорените с правителството мерки не бяха приети (спрямо ВЕИ сектора и изграждането на централи на биомаса).
"Липсата на договорените с правителството промени води до мисълта, че не е стигнало времето за тяхната подготовка и
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е нужно повече време за прилагане на механизмите", коментира изпълнителният директор на КРИБ, Евгени Иванов,
цитиран от БТА.
Отново на протест
В подкрепа на исканията си от работодателските организации организират протест на 29 юли, който е подкрепен и от
двата синдиката. За разлика от първия протест (на 26 юни), на който големи индустриални мощности трябваше да бъдат
изключени за един час, сега протестът ще бъде организиран пред Министерския съвет. Протестни инициативи са
предвидени общо в 29 града, като засега участие в тях ще вземат 1000 фирми.
В понеделник работници и служители от "Топлофикация - Перник" и от "Мини открит въгледобив", собственост на
Христо Ковачки, преградиха пътя Перник-София за около 15 минути, с което спряха движението. Тяхното искане бе за
преразглеждане на гласуваните през миналата седмица законодателни промени и най-вече изискването всички
енергийни производители да внасят 5% от приходите си в специално създаден фонд, който ще покрива дефицитите на
НЕК. Срещу тази мярка е и основното недоволство на синдикатите.
Противоположно
На точно противоположното мнение застанаха работодателите от енергийния сектор, между които трите
електроснабдителни дружества, ВЕИ асоциациите, двете американски централи - ТЕЦ "AES Гълъбово" и ТЕЦ
"КонтурГлобал Марица-изток 3", и асоциацията на топлофикациите. В своя декларация те обявиха, че са против
отлагането на решението за цените. "Ново забавяне на ценовото решение за периода август 2015 г. – юли 2016 г. от
страна на регулаторния орган ще доведе до нарастване на дефицита в системата до неконтролируеми нива,
допълнителна междуфирмена задлъжнялост, забавяне на процесите по либерализация на електроенергийния пазар и
интегрирането му в общия европейски пазар на енергия и цялостна дестабилизация на икономическите процеси в
страната. Подобно решение ще бъде катастрофално за вече дисбалансираната електроенергийна система", пише още в
декларацията. Според данни на КЕВР загубите на Националната електрическа компания (НЕК) от сегашния ценови модел
са около 70 млн. лв. на месец.
Вестник Стандарт
√ Масови протести в цялата страна заради цената на тока
На безпрецедентен общ протест ще излязат работодатели и синдикати в сряда срещу очакваното поскъпване на тока от 1
август. За втори път четирите работодателски организации в страната - КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ призовават фирмите да
спрат за един час потреблението на електроенергия. На 26 юни те вече имаха подобна проява, след която започнаха
разговори с правителството и депутатите за реформиране на системата.
Този път обаче протестът им ще бъде подкрепен от синдикатите. В сряда се очакват и шествия в големите градове,
включително и по жълтите павета в столицата. "До момента над 1000 фирми са потвърдили, че на 29 юли или ще спрат за
един час тока или ще намалят потреблението му в своите предприятия", съобщи Камен Колев, зам.-председател на БСК.
Около 5000 работници пък ще излязат на протестно шествие в София, което ще започне от централата на КЕВР на бул.
"Дондуков" и ще стигне до парламента.
Протестиращите фирми са в 29 града и са от различни икономически сектори - металургия, химия, лека промишленост,
хранително-вкусова промишленост, машиностроене.
След последните гласувани в парламента изменения в Закона за енергетиката работодателските организации
прогнозират, че КЕВР отново се кани да вдигне шоково таксата "Задължение към обществото", в която се включва токът
от зелена енергия, американските централи и когенерациите. Първоначалното предложение на регулатора бе тази такса
да скочи от 1 юли от сегашните 19 лв. на 42 лв., което оскъпява крайната цена на тока за индустрията с 15-20%.
Индустрията реагира остро и предупреди, че това ще направи продукцията й непродаваема. С гласуване в парламента бе
отложено решението на регулатора с един месец, като идеята бе през това време да се започнат мерки за запушване на
дефицитите в системата и смекчаване поскъпването на електроенергията. "Всичките ни усилия и разговори за намиране
на резерви се оказаха напразни, след като миналата седмица депутатите гласуваха нови преференции този път за
производителите на ток от биомаса", коментира Евгений Иванов, изп. директор на КРИБ. "Затова казваме "Не на
мафията! Не на грабежа!", заяви Иванов и уточни: "Не може депутати да защитават интересите на синове, бащи,
шофьори и бодигардове.
Излиза, че за парламента бъдещето на България не е индустрията, а производството на оборски тор." От АИКБ също
алармират, че лобистките интереси са обезсмислили голяма част от мерките, които бизнесът вече е договорил с
правителството и с парламента за запушване на дефицитите в енергийната система. В същото време се отваря широко
вратата за нови злоупотреби, твърдят работодателските организации. Те настояват да се направи ревизия на всички ВЕИ
централи, за да се види кои работят в разрез със закона", посочи Евгений Иванов.
"Продължаваме да настояваме новата такса "Задължение към обществото" да се отложи за 1 януари 2016 г. и дотогава
да се приеме пътна карта с краткосрочни и средносрочни мерки за намаляване на дефицитите и недопускане на нови",
заяви Константин Стаменов, председател на Асоциацията на големите индустриални потребители на електроенергия.
Вестник Сега
√ Бунтът на бизнеса и синдикатите срещу скъпия ток се разширява
Работници от над 1000 фирми в 28 града ще протестират в София срещу неадекватните мерки на управляващите
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Тлеещото напрежение между управляващите и бизнеса заради цените на тока и тежката ситуация в енергийния сектор
избухна с нова сила. Работещите в хиляди предприятия и фирми ще излязат на масов протест в цялата страна в сряда, 29
юли. "Затваряме София и България", обявиха работодателите. Те поискаха окончателното решение за цената на
електроенергията да бъде отложено за януари 2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) трябва да
вземе решение до петък.
От Министерството на енергетиката вчера отказаха коментар за протеста и исканията. До редакционното приключване на
броя за коментар не бяха открити комисарите от КЕВР, както и шефът на енергийната комисия в парламента и бивш
енергиен министър Делян Добрев.
"Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират срещу повишената цена на тока, която се готви", обяви Камен
Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) на среща между работодатели и синдикати вчера. В
протеста ще се включат членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), БСК, Българската
търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Българската
федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), както и КНСБ и "Подкрепа".
Това е вторият протест на бизнеса срещу намеренията на КЕВР да увеличи с 15-20% цената на тока за бизнеса. Преди
месец хиляди фирми спряха работа за час. Тогава с правителството бяха договорени промени, които биха позволили
цената да се запази. За да има време промените да бъдат направени, новите цените бяха отложени от 1 юли за 1 август.
Договорките обаче не бяха спазени.
На 29 юли фирмите не само ще спрат работа, но и ще излязат на улицата. От 11 часа от сградите на Министерския съвет и
президентството ще тръгне шествие. Досега участие са заявили около 5000-6000 души само от столицата.
"Ние не искаме самоцелно да не се вдига цената на еленергията, и то за сметка на други. Смятаме, че има допълнителни
резерви, за което постигнахме съгласие с правителството и законодателната власт. Част от предложенията ни бяха
приети в ускорен темп в НС, но това, което се случи впоследствие, доста се различава от договорките ни", обясни Камен
Колев.
В разговорите с правителството и депутатите бизнесът настояваше за орязване с 10% на административните разходи в
енергетиката, които са общо за 1.4 млрд. лв. В крайна сметка се прие само орязване с 10% на външните услуги. Не бе
решен проблемът с ВЕИ централите, които са ползвали двойна преференция и са надули инвестиционните си разходи, за
да получат по-висока цена. Не са приключили и преговорите с американските централи в "Марица-изток", от които се
купува най-скъпият ток. За да бъдат преразгледани договорите, НЕК първо трябва да намери заем и да разплати старите
си задължения, които надхвърлят 700 млн. лв.
"Предлагахме и частично облагане на износа на ток с тази добавка, но не в пълен размер, за да се облекчи местната
индустрия. В крайна сметка се намесиха "други фактори", но в обратна посока. Нещо повече - в частта за ВЕИ в
парламента бяха гласувани допълнителни преференции за производство на ток от биомаса", каза Камен Колев.
"Действията на парламента обърнаха колата. Всичките ни усилия отидоха напразно. В системата на енергетиката има
мафия. Явно бъдещето на България не е експортната индустрия, а оборският тор", атакува решенията на властимащите
Евгений Иванов от КРИБ. Добрин Иванов от АИКБ добави, че "биомасата ще е следващият бум и препъникамък, който ще
преобърне енергетиката".
"Ще ни е необходима и пътна карта с дългосрочни мерки за решаване на дефицитите в енергетиката и недопускане на
подобни дефицити в бъдеще", каза Константин Стаменов от БФИЕК пред "Сега". Той допълни, че таксата "задължение
към обществото" е втората по големина в Европа след Дания. "Основният проблем са преференциалните производители
и високоефективното производство. За тези централи НЕК отделя към 2 млрд. лева за изкупуване на енергията - към 700
млн. лева за ВЕИ централите, около 1 млрд. лева за двете т.нар. американски централи в Маришкия басейн и към 500
млн. лева за изкупуване на комбинираното производство. Това е около половината от средствата, които НЕК плаща за
изкупуване на електроенергия за един регулаторен период. Ние настоявахме за краткосрочни и дългосрочни мерки в
енергетиката с ясни ангажименти. Но това не стана. Искахме ценово решение след 1 януари 2016 г., за което беше поет
ангажимент, но след това КЕВР взе друго решение", допълни той.
Николай Ненков от КНСБ припомни, че синдикатът е предложил специален фонд, който да изкупува скъпата зелена
енергия. В него трябваше да влязат приходите от продажба на емисии, средствата от таксата "задължение към
обществото" и държавна вноска. В крайна сметка обаче с промените в енергийния закон беше създаден фонд за
спасение на електроенергетиката, в който всички производители ще внасят 5% от приходите си от продажбата на ток.
"Това ще влоши състоянието на енергийни дружества като например ТЕЦ "Марица-изток 2", която през миналата година
е била на загуба", смята Ненков.
Решенията на управляващите за изкупуване основно на скъпия ток от когенерации, ВЕИ и централи с дългосрочни
договори е парадоксално на фона на потреблението на ток в страната. По различни данни инсталираните мощности са
между 11 800 и 13 700 мегавата. В последната седмица потреблението на ток у нас се движи между 3100 и малко под
4700 мегавата. Максимумите през 2012 и 2013 г. са били съответно около 7400 и 6700 мегавата.
Вестник Преса
√ Над 1000 фирми на протест срещу повишената цена на тока
Ръководителите на четирите националнопредставени работодателски организации на обща пресконференция.
Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли т.г. от 11 ч. срещу повишената цена на тока, която се
готви, заяви Камен Колев, зам.-председател на БСК на среща между работодатели и синдикати.
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До този момент участие в протеста са заявили около 5000-6000 души само от София. Очакват се и техни поддръжници от
други градове. В техния призив за протеста се казва: "Не на мафията! Не на грабежа! Да на реформите! Да на пазарните
цени в енергетиката!". И още: "Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на
електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото".
Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК, които представят днес общата си
позиция относно планираното повишаване на ценовата добавка "Задължение към обществото" от 1 август т.г. смятат, че
над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20 процентно повишаване на цената на
електроенергията, информира БГНЕС. На срещата в БСК присъстват и представители на двата синдиката КНСБ и КТ
"Подкрепа". Те дадоха подробна информация за насрочения за 29 юли т.г., сряда от 11 ч. пред МС, втори национален
протест за реформи в енергетиката и срещу увеличението на цената на ел. енергията. На срещата са Добрин Иванов изпълнителен директор, и Теодор Дечев - директор "Индустриални политики", и двамата от АИКБ, Камен Колев –
заместник-председател на БСК, Александър Димитров – директор "Икономически анализи и политики" в БТПП, Евгений
Иванов – изпълнителен директор в КРИБ, Константин Стаменов – председател на УС на БФИЕК, Николай Ненков от КНСБ ,
Людмил Иванов от КТ "Подкрепа" и др.
Действията на някои хора в парламента обърнаха колата, оказа се, че всичките ни усилия отидоха напразно, заяви
Евгений Иванов от КРИБ. В системата на енергетиката има мафия, подчерта той. Оказа се, че бъдещето на България не е
експортната индустрия, а оборският тор, каза Иванов.
През изминалия месец се потрудихме да намерим пътища и мерки, които да препятстват повишаването на тока за
бизнеса, но лобистки интереси ни спънаха- в парламента се гласуваха допълнителни мерки за производство на ток от
биомаса, посочи Добрин Иванов от АИКБ. Прогнозираме фалити, загуба на конкурентоспособност, на работни места, ако
се увеличи цената на тока от 1 август т.г., допълни той.
Светослав Глосов от Камарата на строителите в България подчерта, че новите цени ще се отразят твърде негативно на
строителния бранш. Няма начин да се подготвят анекси на съществуващите договори, след като се увеличат цените на
материалите, уточни той.
Към този момент нова цена, според нас, може да има от 1 януари 2016 г., но ще ни е необходима и пътна карта с
дългосрочни мерки за решаване на дефицитите в енергетиката и недопускане на такива дефицити в бъдеще, заяви
Константин Стаменов от БФИЕК.
Нашите структури също ще помагат с организация и ще участват в протеста, заяви позиция и Николай Ненков, зам.председател на КНСБ. Не бива да се създава напрежение между индустриалци и енергетици, каза той. Александър
Загоров от КТ "Подкрепа" съобщи за обща декларация между двата синдиката. Очаква се влошаване на доходите,
отбеляза той. Най-важният факт на деня е, че за първи път работодателите в България се стремят да съхранят
предприятията и работните места в тях, смята Загоров.
Вестник Струма
√ Бизнесът отново на протест заради цената на тока
Бизнесът е недоволен от приетите промени в закона за енергетиката и действията на Обществения съвет. Според АИКБ
тези мерки ще доведат до поскъпване на тока.
Всичко това ще доведе до недопустим скок в цената на електроенергията, която индустрията нито може, нито иска да
понася, обяви пред БНР Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал.
Той коментира предстоящия протест на бизнеса на 29 юли (сряда), който отново ще бъде срещу запазването на
добавката "задължение към обществото".
В края на миналия месец КЕВР реши да премести началото на ценовия период за електроенергията с месец - от 1 август.
Целта бе да бъдат приети промените в Закона за енергетиката, които да не позволят покачването на цената на тока,
особено за бизнеса. Там заради такса "обществена добавка" токът можеше да поскъпне с до 20%.
В понеделник четирите представителни работодателски организации ще дадат повече разяснения на специална
пресконференция.
Велев заяви, че поскъпването на тока е в резултат на узаконения грабеж, на продължаващите кражби в енергийната ни
система, в резултат на безхаберието.
Този път протестът няма да е символичен край работните места и в заводите, а с митинг-шествие във всички големи
градове, включително в столицата, допълни Велев.
На 26 юни повече от 1000 големи компании спряха производство за около час в знак на протест срещу плановете за 13 до
20% увеличение на цената на тока.
Сега Велев поясни, че протестите ще се проведат пред областните и общинските управи, а в столицата шествието ще се
насочи към Министерски съвет, Комисията за енергийно и водно регулиране и Парламента.
Очаква се хиляди да излязат по улиците, а на предстоящата пресконференция ще бъде обявено, че синдикатите не само
ще подкрепят протеста, но и ще се включат в него.
Това ще бъде един общ протест, с общи искания от различни гледни точки за неувеличаване цената на енергията и за
реформи в сектора, допълни Васил Велев.
Ако протестът не е достатъчно ефективен, лидерите на шестте организации, четирите работодателски и двете
синдикални, ще се съберат на 30 юли на съвместна пресконференция, на която ще бъдат съобщени следващите мерки,
които ще бъдат предприети в защита на исканията на бизнеса.
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√ Работодателите искат поскъпването на тока да се отложи за 2016 г.
Предвижда се сериозно съкращаване на работна ръка, алармира Васил Велев от АИКБ
Работодателските организации в България настояват за ново отлагане на поскъпването на тока. Това потвърждава Евгени
Иванов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Бизнесът иска новите цени на
електроенергията да влязат в сила не от 1 август, а от 1 януари 2016 г.
Междувременно председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев коментира, че
скокът на цените на стоки и услуги на вътрешния пазар, както и съкращаването на персонала е неизбежно при
увеличение на цената на тока. Той допълва, че най-вероятно ще има ограничения в заплащанията на предприятия, които
работят за външните пазари.
До петък (31 юли) се очаква крайното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно
увеличението в цената на тока. Месец след първия протест на бизнеса у нас, на който 1100 предприятия излязоха в
едночасова стачка срещу готвеното от регулатора поскъпване на електроенергията, четирите работодателски
организации в България в сряда (29 юли) отново ще стачкуват.
През юни от регулатора поискаха цената за скъпата енергия от зелените, кафяви и американски централи да скочи два
пъти, но само за големите потребители. От родния бизнес обаче заявиха, че това би оскъпило тока им с до 20% и би
довело до масово поскъпване на всички стоки и до съкращения.
Новите цени на тока трябваше да влязат в сила от 1 юли, но това беше отложено с месец. От работодателските
организации обаче заявяват, че едномесечната отсрочка не е довела до необходимите резултати. До 31 юли от КЕВР
трябва да обявят каква ще бъде стойността на електроенергията за потребителите, както и за бизнеса.
Велев споделя, че при предвидените повишения на електрическа енергията, по-малките предприятия ще имат силен
тласък към сивия сектор.
„Всичко това са негативи и не е ясно в името на какво се прави – не може да бъде печалбата на НЕК самоцел. Тоест
всичко да бъде изпепелено, индустрията да бъде поставена в тежка ситуация, редица предприятия да са изправени пред
фалит, за да рапортуваме, че НЕК е на печалба”, уточнява Васил Велев по отношение на промените в Закона за
енергетиката. Според тях производителите на ток ще трябва да внасят в нов фонд „Сигурност за електроенергийната
система“ 5% от своите приходите всеки месец за покриване на дефицита в държавната компания.
Председателят на АИКБ припомня, че при проведения от тях първи протест са се приели мерки, които обаче не са довели
до особени резултати.
„Този закон, който се прие, не реши проблемите. Ясно се видя, че няма воля за промяна и надделяват лобистки кръгове.
Внесените текстове бяха променени в зала и създават нови дупки по линия на енергията от биомаса, не разкриват
информация, не способстват за разкриването й, за да се предотвратят злоупотребите”, посова и Васил Велев.
По неговите думи през последните две седмици не е имало срещи нито с Министерството на енергетиката, нито с КЕВР.
„Всичко това ни кара да мислим, а и с приетия закон, няма да има съществена промяна в решението на КЕВР за
драстично увеличаване на цените”, каза още Васил Велев.
Неговият колега от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Евгени Иванов пък заявява,
че ще настояват за ново отлагане на поскъпването на тока.
blitz.bg
√ Над 1000 фирми в мощен протест срещу поскъпването на тока на 29 юли
Работодатели и синдикати тръгват заедно на митинги и шествия
Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли т.г. от 11 ч. срещу повишената цена на тока, която се
готви, заяви Камен Колев, зам.-председател на БСК на среща между работодатели и синдикати.На срещата са Добрин
Иванов - изпълнителен директор, и Теодор Дечев - директор "Индустриални политики", и двамата от АИКБ, Камен Колев
– заместник-председател на БСК, Александър Димитров – директор "Икономически анализи и политики" в БТПП, Евгений
Иванов – изпълнителен директор в КРИБ, Константин Стаменов – председател на УС на БФИЕК, Николай Ненков от КНСБ ,
Людмил Иванов от КТ "Подкрепа" и др.
До този момент участие в протеста са заявили около 5000-6000 души само от София. Очакват се и техни поддръжници от
други градове. В техния призив за протеста се казва: "Не на мафията! Не на грабежа! Да на реформите! Да на пазарните
цени в енергетиката!". И още- "Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на
електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото".
Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК, които представят днес общата си
позиция относно планираното повишаване на ценовата добавка "Задължение към обществото" от 1 август т.г. смятат, че
над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20 процентно повишаване на цената на
електроенергията. На срещата в БСК присъстват и представители на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа".
Те дадоха подробна информация за насрочения за 29 юли т.г., сряда от 11 ч. пред МС, втори национален протест за
реформи в енергетиката и срещу увеличението на цената на ел. енергията.
Митинги и шествия срещу увеличаването цената на тока ще се проведат в София и в големите градове на страната на 29
юли от 11.00 В София протестът ще бъде пред Министерски съвет. Ще бъде проведено шествие от бул. „Александър
Дондуков” до сградата на КЕВР и оттам по ул.„Г. Раковски” и бул. „Руски” до парламента. Шествия ще се проведат и във
всички областни центрове пред областните управи.
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Действията на някои хора в парламента обърнаха колата, оказа се, че всичките ни усилия отидоха напразно, заяви
Евгений Иванов от КРИБ. В системата на енергетиката има мафия, подчерта той. Оказа се, че бъдещето на България не е
експортната индустрия, а оборският тор, каза Иванов.
През изминалия месец се потрудихме да намерим пътища и мерки, които да препятстват повишаването на тока за
бизнеса, но лобистки интереси ни спънаха- в парламента се гласуваха допълнителни мерки за производство на ток от
биомаса, посочи Добрин Иванов от АИКБ. Прогнозираме фалити, загуба на конкурентоспособност, на работни места, ако
се увеличи цената на тока от 1 август т.г., допълни той.
Светослав Глосов от Камарата на строителите в България подчерта, че новите цени ще се отразят твърде негативно на
строителния бранш. Няма начин да се подготвят анекси на съществуващите договори, след като се увеличат цените на
материалите, уточни той.
Към този момент нова цена, според нас, може да има от 1 януари 2016 г., но ще ни е необходима и пътна карта с
дългосрочни мерки за решаване на дефицитите в енергетиката и недопускане на такива дефицити в бъдеще, заяви
Константин Стаменов от БФИЕК.
Нашите структури също ще помагат с организация и ще участват в протеста, заяви позиция и Николай Ненков, зам.председател на КНСБ. Не бива да се създава напрежение между индустриалци и енергетици, каза той. Александър
Загоров от КТ "Подкрепа" съобщи за обща декларация между двата синдиката. Очаква се влошаване на доходите,
отбеляза той. Най-важният факт на деня е, че за първи път работодателите в България се стремят да съхранят
предприятията и работните места в тях, смята Загоров.
dir.bg
√ Бизнес и синдикати: Ново отлагане в поскъпването на тока
Ново отлагане в поскъпването на тока до 1 януари 2016 г. искат работодателите и синдикатите и организират национален
протест в сряда в София.
Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от
решението на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото", декларираха работодателските
организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Искаме отлагане на новото ценово решение за електроенергията за 1 януари 2016 г., коментира на обща
пресконференция на работодатели и синдикати Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ.
Панацеята очевидно е либерализацията на енергийния пазар, която така или иначе ще се случи от януари 2016 г., добави
Иванов.
Представителите на работодателите коментираха още, че досега "сметката" у нас винаги е плащана от индустрията.
По БНР Евгени Иванов мотивира решението за новите протести с присъединяване на ВЕИ с биомаса към
електроенергийната система въпреки договорката да не се приемат никакви нови оператори.
В Европа токът за домакинствата е четири пъти по-скъп от този за индустрията, а в Германия дори шест пъти, дадоха
пример от работодателските организации. Не можем да приемем, че ще имаме втората най-скъпа добавка "Задължение
към обществото" след Дания.
Основните проблеми идват от преференциалните производители, каза Константин Стаменов - председател на
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори.
По думите му липсва убеждението, че са открити всички незаконни производители на ток от ВЕИ, както и, че
комбинираното производство на ток е високоефективно.
Искаме отлагане, с колкото време им е необходимо, за да се премахнат проблемите, коментира Теодор Дечев от АИКБ.
По думите му ЕК вече се е произнасяла по отношение на други държави, че дългосрочните договори за изкупуване на ток
на преференциални цени противоречат на общностното право.
Ние сме за промяна на ценовия и пазарен модел, коментира Камен Колев от БСК. По думите му не е редно да се прилага
разходния принцип на ценообразуване. Той не стимулира дружествата да намаляват разходите си, а да ги "обосновават"
и да искат покриването им чрез цената, която плащат потребителите, отбеляза той.
За да бъдат чути исканията им, работодатели и синдикати организират национален протест на 29 юли, като досега
инициативи са планирани в 29 града от над 1000 фирми.
В София протестът ще бъде пред Министерски съвет. Ще бъде проведено шествие от бул. „Александър Дондуков” до
сградата на КЕВР и оттам по ул.„Г. Раковски” и бул. „Руски” до парламента, каза Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Шествия ще се проведат и във всички областни центрове пред областните управи.
На 26 юни вече се проведе протест със символично спиране на работа за един час.
Структурите на КНСБ ще участват в организацията и осъществяването на протеста, обяви заместник-председателят на
синдиката Николай Ненков. По думите му приетата със законодателни промени такса от 5 процента, която трябва да
внасят в специален фонд производителите на ток "поставя на колене" производители като държавната ТЕЦ "Марица
изток" 2, която и в момента е на загуба.
Ще бъдем много повече от първия път, каза Евгений Иванов и коментира, че протестът е на "индустрията срещу
мафията".
Предвижда се спиране или намаляване на енергийното потребление, както и засилено присъствие по улиците. Целта на
протеста не е срив в енергийната система, а да се намерят механизми да се изчистят онези преференциални
производители, които не би следвало да са такива, коментираха организаторите.
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dariknews.bg
√ Национален протест срещу цената на тока
Национален протест срещу повишението на тока организират синдикати и работодатели.
Работодателите се обявяват категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията.
Представителите на бизнеса нямат информация колко точно ще е поскъпването, но поискаха то да се отложи до 1 януари
догодина.
Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли от 11.00 часа срещу готвеното повишение на цена на
тока, заяви заместник-председателят на БСК Камен Колев на среща между работодатели и синдикати.
Той подчерта, че притеснението на бизнеса идва от незапълнените финансови дефицити в НЕК. Изчисленията подсилват
притеснението на работодателите, че именно бизнесът ще плати цената за загубите в родната енергетика.
"Разбира се, регулаторът е независим, но ние просто прогнозираме, че в резлтат на тези изчисления, които показват
незапълване на тази дупка в НЕК, той ще предприеме увеличение на цените, включително за индустрията, което е
неприемливо за по-голямата част от индустрията. Ще има тежи последствия за нея, както и за обществото като цяло.
Много от нашите членове изразиха намерения за протестни действия".
Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК смятат, че над българските
индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20-процентно повишаване на цената на електроенергията.
Работодателите се обявиха в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна на правителството.
webcafe.bg
√ Бизнесът на протест заради поскъпването на тока
Работодателите организират национален протест пред Министерския съвет в сряда с искане за ново отлагане в
поскъпването на тока. Това коментира на пресконференция Евгени Иванов от КРИБ.
Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията като резултат от
решението на КЕВР за увеличаване на добавките "задължения към обществото", декларираха работодателските
организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Искаме отлагане, за да се премахнат проблемите, коментира Теодор Дечев от АИКБ. По думите му ЕК вече се е
произнасяла по отношение на други държави, че дългосрочните договори за изкупуване на ток на преференциални цени
противоречат на правото.
Работодателите предлагат новите цени да влязат в сила от 1 януари 2016 година, вместо от 1 август 2015 г. Според тях
"панацеята" на проблемите е либерализацията на енергийния пазар.
Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли т.г., заяви Камен Колев, зам.-председател на БСК.
До този момент участие в протеста са заявили около 5000-6000 души само от София. Очакват се и техни поддръжници от
други градове.
Работодателите от енергийния сектор се разграничиха от национално представителните бизнес организации, които днес
на съвместна пресконференция настояха за отлагане на новите цени на електроенергията, които се очакват от 1 август.
Подобно решение ще бъде катастрофално за вече дисбалансираната електроенергийна система, предупреждават
представителите на бранша.
Преди месец Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) взе решение за удължаване на ценовия период на
дружествата в сектор "Електроенергетика" до 31 юли.
КЕВР очакваше в срок до един месец изпълнителната власт да предложи възможности за намиране на резерви за
оптимизиране на разходите, съответно на цените на електрическата енергия.
Въвеждането на своеобразен мораториум върху цените на тока бе поискано от бизнеса, който остро протестира срещу
новия ценови модел, предложен от КЕВР.
mediapool.bg
√ Бизнесът иска цената на тока да бъде замразена до януари 2016 г.
Решението на КЕВР трябва да бъде взето тази седмица
Четирите национално представени работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, заедно с Българската
федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и синдикатите организират нов национален протест
срещу повишаване на цените на тока от 1 август 2015 г.
Освен срещу евентуални по-високи цени, работодателите настояват и за ново отлагане за промяна в цените на тока. "Към
този момент нова цена според нас може да има от 1 януари 2016 г., но ще ни е необходима и пътна карта с дългосрочни
мерки за решаване на дефицитите в енергетиката и недопускане на такива дефицити в бъдеще", заяви Константин
Стаменов от БФИЕК.
"Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от
решението на КЕВР за увеличаване на добавката "Задължения към обществото". Не искаме да спираме производства, да
губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме
готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на
България без оглед на размера на предприятията. Не приемаме предложените нови цени за "задължения към
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обществото", защото те ще доведат до загуби за българското общество!", се казва в общата декларация, разпространена
от четирите организации миналата седмица.
В понеделник те дадоха обща пресконференция с твърдението, че "над българските индустриални предприятия е
надвиснала гилотината на 15-20 процентно повишаване на цената на електроенергията".
По думите на Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, липсата на договорени с правителството промени, води
до мисълта, че не е стигнало времето за тяхната подготовка и е нужно повече време за прилагане на механизмите.
Панацеята очевидно е либерализацията на енергийния пазар, която така или иначе ще се случи от януари 2016 г., добави
Иванов.
Представителите на работодателите коментираха още, че досега "сметката" у нас винаги е плащана от индустрията. В
Европа токът за домакинствата е четири пъти по-скъп от този за индустрията, а в Германия дори шест пъти, дадоха
пример от работодателските организации.
Не можем да приемем, че ще имаме втората най-скъпа добавка "Задължение към обществото" след Дания. Основните
проблеми идват от преференциалните производители, каза Константин Стаменов. По думите му липсва убеждението, че
са открити всички незаконни производители на ток от ВЕИ, както и, че комбинираното производство на ток е
високоефективно.
Ние сме за промяна на ценовия и пазарен модел, коментира Камен Колев от БСК. По думите му не е редно да се прилага
разходния принцип на ценообразуване. Той не стимулира дружествата да намаляват разходите си, а да ги "обосновават"
и да искат покриването им чрез цената, която плащат потребителите, отбеляза той.
Колев обяви, че над 1000 фирми в 28 града ще протестират на 29 юли 2015 г. от 11 ч. срещу повишената цена на тока,
която се готви.
Ще бъдем много повече от първия път, каза Евгений Иванов и коментира, че протестът е на "индустрията срещу
мафията". Предвижда се спиране или намаляване на енергийното потребление, както и засилено присъствие по улиците.
Целта на протеста не е срив в енергийната система, а да се намерят механизми да се изчистят онези преференциални
производители, които не би следвало да са такива, коментираха организаторите.
Структурите на КНСБ ще участват в организацията и осъществяването на протеста, обяви заместник-председателят на
синдиката Николай Ненков. Синдикатите недоволстват от приетите промени в Закона за енергетиката, които предвиждат
производители и вносители на електроенергия да внасят по 5% от приходите си във фонд Фонд "Сигурност на
електроенергийната система". С постъпленията във фонда ще се покриват дефицитите в Националната електрическа
компания (НЕК) по изкупуването на енергия от слънце, вятър, вода, биомаса, когенерации и по дългосрочните договори с
двете американски централи в комплекса "Марица Изток".
Синдикалните протести срещу законодателната промяна, предвиждаща вноска от 5% за попълване на фонда за
енергийна сигурност, всъщност вече започнаха. В понеделник енергетиците от "Топлофикация Русе" организираха
шествие. Пернишки енергетици преградиха пътя Перник-София и за около 15 минути спряха движението. Работници и
служители от "Топлофикация Перник" и от "Мини открит въгледобив" се събраха при разклона за селата Драгичево и
Рударци и направиха жива верига на пътното платнос настояването народните представители да преразгледат
гласуваните промени.
Работодателите в енергетиката обаче са против отлагането
Работодателите в енергетиката, част от които членуват в същите работодателски организации, обаче се противопоставиха
на искането за отлагане на новите цени на тока. Тяхната позиция, изложена в декларация в понеделник, е, че "ново
забавяне на ценовото решение за периода август 2015 г. – юли 2016 г. от страна на регулатора ще доведе до нарастване
на дефицита в системата до неконтролируеми нива, допълнителна междуфирмена задлъжнялост, забавяне на процесите
по либерализация на електроенергийния пазар и интегрирането му в общия европейски пазар на енергия и цялостна
дестабилизация на икономическите процеси в страната". Те уверяват, че подкрепят всички легитимни политики за
реформа в сектора, които се основават на добрите европейски практики.
Промяна на цените на тока вече беше отложена веднъж под натиск в края на юни 2015 г. Тогава се проведе първият
протест на работодателите срещу евентуално увеличение на цените. Новото ценово решение на Комисията за енергийно
и водно регулиране се очаква тази седмица, за да влезе в сила от 1 август 2015 г.
"Все пак, трябва да уточня, че ние не знаем още какво ще е крайното решение на регулатора. Но самият факт, че не се
покрива дефицитът в НЕК, говори, че ще има повишение на тока. Може би не в този размер, в който бе обявено
първоначално, но съм убеден, че ще бъде все така неприемливо за индустрията. Предстои да видим ефекта и резултата
от нашите протестни действия и тепърва предстои да вземем решение как ще продължим нататък, ако властта остане
глуха към нашите искания", заяви в понеделник Камен Колев от БСК.
Bulgaria On Air
√ Бизнесът и синдикати ще протестират заедно срещу увеличението на тока
Организираното недоволство ще се състои на 29 юли
Мащабен протест срещу увеличението на цената на тока планират четирите работодателски организации - Българската
стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТТП), Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Този път към протеста ще се
присъединят и синдикалните организации КНСБ и КТ Подкрепа, пише Investor.bg.
Протестът ще започне на 29 юли пред Министерския съвет и Президентството в столицата и са предвидени шествия по
улиците на града. По думите на изпълнителния директор на КРИБ Евгени Иванов действията им "ще затворят София и
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България". Протестни шествия на представители на различни индустрии ще има в 29 града, като очакванията са да се
присъединят над 1000 предприятия.
Припомняме, че при предишния протест на бизнеса на 26 юни организациите предупредиха, че ще ограничат
потреблението на електричество и това може да окаже много сериозно отражение върху електроенергийната система в
страната. Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обаче не показаха наличие на заплаха за
системата.
Представителите на бизнес организациите посочиха, че не са изпълнени договорените с правителството мерки за
откриване на всички резерви в енергетиката. Техните прогнози са, че законодателните промени няма да са достатъчни и
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще е принудена да повиши цената на тока, включително и за
индустрията, посочи Камен Колев от БСК.
Председателят на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори Константин Стаменов посочи
основните искания на бизнеса - пътна карта с мерки за изчистване на дефицита в Националната електрическа компания
(НЕК) и недопускане на натрупване на нови задължения. Организациите настояват да има ново ценово решение едва
след приемането на тази пътна карта. Стаменов посочи, че това може да стане от 1 януари 2016 г.
Изчисленията на КЕВР обаче са, че от задържането на цената на тока държавната компания губи по около 50 млн. лева на
месец.
Според Стаменов таксата "Задължение към обществото" е втората по големина в Европа след Дания. В Дания няма
конвенционални централи, които да поемат удара от зелените централи, допълни той и припомни, че основният
проблем са преференциалните производители и високоефективното производство. За тези централи НЕК отделя към 2
млрд. лева за изкупуване на енергията - към 700 млн. лева за ВЕИ централите, около 1 млрд. лева за двете т. нар.
„американски централи“ в Маришкия басейн и към 500 млн. лева за изкупуване на комбинираното производство. Това е
около половината от средствата, които НЕК плаща за изкупуване на електроенергия за един регулаторен период.
Евгени Иванов допълни още, че между първо и четене на промените в Закона за енергетика са били направени лобистки
промени и всички усилия са отишли напразно. Той посочи, че се готви нов бум на ВЕИ производители – този път от
биомаса. Припомняме, че с редакционна добавка в пленарната зала през миналата седмица беше въведен едногодишен
срок за преференции за централи, произвеждащи електричество от оборски тор.
Добрин Иванов от АИКБ припомни, че България е преизпълнила своите цели за производство на електроенергия от
възобновяеми източници. За него стимул за нов ВЕИ сектор ще е фатален за енергетиката. "Биомасата ще е следващият
бум и препъникамък, който ще преобърне енергетиката", каза той.
Работодателите посочиха още, че в първоначалните разговори е било предвидено и износителите на електроенергия да
плащат такса "Задължения към обществото" или поне вноска във фонда, но това не е било направено.
Синдикатите пък обърнаха внимание, че идеята за фонд, който да намали дефицита в НЕК, не е била приложена
правилно.
Николай Ненков от КНСБ посочи, че синдикатът е предложил специален фонд, който да изкупува скъпата зелена енергия.
В него трябваше да влязат приходите от продажба на емисии, средствата от таксата "Задължение към обществото" и
държавна вноска. В крайна сметка обаче с промените в енергийния закон беше създаден фонд за спасение на
електроенергетиката, в който всички производители ще внасят 5% от приходите си от продажбата на ток. Това ще влоши
състоянието на енергийни дружества като например ТЕЦ Марица Изток 2, която през миналата година е била на загуба.
"Явно не са избрани точните мерки", допълни още Ненков.
Евгени Иванов посочи пред журналисти, че единственото предложение, което е прието в закона, е фондът за спасение на
системата, но не са били приети мерки за ограничаване на парковете, които са изградени в разрез с закона.
Работодателите са убедени, че когато управляващите видят "колко са много", ще преразгледат мерките за изчистване на
дефицита в енергетиката.
Topnovini.bg
√ Над 5000 души излизат на протест срещу увеличението на тока
Повече от 1000 фирми в 29 града излизат на протест в сряда, броени дни преди Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) да вземе решение за новия ценови период от първи август.
Това съобщиха на пресконференция заседателната зала на Българската стопанска камара (БСК) четирите национално
представителни работодателски организации – Асоциацията на дружествата от леката промишленост (АИКБ), Българска
стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ), предаде репортер на София Topnovini.bg.
Протестите ще са под формата на шествия, като са подкрепени от синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа“, а
желание за участие до момента са заявили около 5-6 хиляди души. В столицата шествието ще стартира в 11ч. от
Министерски съвет, ще премине по бул. „Александър Дондуков“ пред сградата на КЕВР и ще продължи до Народното
събрание.
Недоволството на индустриалците е предизвикано от неизпълнението на предложени от тях мерки за недопускане на
увеличението на добавката „Задължение към обществото“ за електроенергията от страна на Министерски съвет и
Народното събрание.
Според тях приетите промени в Закона за енергетиката миналата седмица ще увеличат дефицита в Националната
електрическа компания (НЕК) вместо да я съкрати. Това е причината да се опасяват, че от 1-ви януари ще има поскъпване
13

на електроенергията за индустрията. Исканията на брашовите организации е увеличението на добавката да бъде
отложено за 1-ви януари 2016 година.
„Действията на някои хора в Народното събрание обърнаха колата в последния момент. В продължение на два месеца с
правителството и след това с парламента успяхме да договорим в непълен обем много мерки, които биха позволили на
КЕВР да се откаже от първоначалното си решение за драстично повишаване на цента на тока“. Това заяви Евгений Иванов
от КРИБ. По думите му между първо и второ чете в зала на промените в Закона за енергетиката се е оказало, че усилията
им са отишли напразно.
Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България заподозря народните представители в прокарване
на лобистки интереси с въпросните промени. По думите му голяма част от мерките обезсмислят прилагането им.
„По договора за присъединяването на България към Европейския съюз до 2020 година 16% от използваната
електроенергия в страната трябва да е от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Към настоящи момент се
наблюдава преизпълнение, като 18 на сто от тока се произвежда от ВЕИ“, поясни Иванов.
Опасенията на индустриалците са, че ще поскъпнат редица услуги и стоки. Също така ще се свие експортът,
производството, ще последват съкращения на работни места, заплати и осигуровки. Много от фирмите били на
кръстопътя между фалит и вливане в сивия сектор.
fakti.bg
√ Работодателите излизат на протест
Бизнесът иска реални реформи
Национално представителните организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ обявиха, че излизат на протест,
съгласуван със синдикатите. Протестът ще стартира в 11 часа на 29 юли 2015 г. (сряда) в пространството между сградите
на Министерския съвет и на президентството.
„Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от
решението на КЕВР за увеличаване на добавките „Задължения към обществото“. Не искаме да спираме производства, да
губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме
готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на
България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското
общество!“
Това е изразената в обща декларация позиция на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Национално представителните организации на работодателите се обявяват твърдо против узаконения грабеж, кражбите
и безхаберието в енергетиката и в подкрепа на дълбока реформа в сектора от страна на правителството.
Факти.бг припомня, че на 26 юни повече от 1000 големи компании спряха производство за около час в знак на протест
срещу плановете за 13 до 20% увеличение на цената на тока.
frognews.bg
√ Общ национален протест срещу скока на тока на бизнес и синдикати
Кризата в енергетиката зрееше с години, в момента е неуправляема. Това обяви Александър Загоров, представител на КТ
Подкрепа, на общата пресконференция на четирите големи работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, както
и на синдикатите. Те представиха общата си позиция по очаквания ръст на цената на тока за предприятията от началото
на август.
Знае се, за бизнеса ще се вдигне стойността на добавката "задължения към обществото", като индустриалците
прогнозират за тях енергията да скочи с 15-20 %.
Загуба на конкурентоспособността, свиване на експорта, спад в работните места, това прогнозира заместникпредседателят на Българската стопанска камара Камен Колев.
В резултат на всички предложени от нас мерки, дупката в НЕК не се запълва, ще има ръст в цените, макар и не толкова
голям, колкото се очакваше в началото. Това е с тежки последици за индустрията, а и за обществото, убеден е Колев.
От Търговско-промишлената палата също обявиха, че призовават членовете си да протестират със законови средства
според възможностите си.
Искаме отлагане на новото ценово решение от страна на регулатора за 1 януари, не за 1 август, заявиха работодателите.
Тяхно изискване е подобно решение да се вземе само след като се преме пътна карта с ясни ангажименти за решения по
дефицита в енергетиката.
От КНСБ пък признаха, че при разговорите с управлението са били приети някои добри решения за стабилизиране на
енергийния сектор, но някои от мерките внасяли разделение в обществото.
Индустриалците ще бъдат ударени с добавката "задължения към обществото", а таксата от 5%, която ще е от
изработеното на месец за новия фонд за енергийна сигурност, поставя на колене дружества, които в момента са на
загуба, смятат синдикатите.
Голяма част от бомбата беше заложена от Драгомир Стойнев, обвинително пък бе посочен бившият енергиен министър
от кабинета на Пламен Орешарски. Работодателите са категорични, че не е редно да плащат втората най-висока по
стойност добавка в Европа.
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Стана ясно, че вече има потвърждения за протести в сряда от всички 28 области в страната. В София присъствие са
потвърдили 5-6 хиляди души, в които не влизат осигурените от двата синдиката.
sliven.net
√ Работодатели искат ново отлагане на поскъпването на тока. Те подготвят национален протест
Работодателите искат ново отлагане на поскъпването на тока и подготвят национален протест. Това коментира на
пресконференция Евгени Иванов от КРИБ пред БНТ. Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в
цената на електроенергията като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките “задължения към
обществото”, декларираха работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Искаме отлагане, за да се премахнат проблемите, коментира Теодор Дечев от АИКБ. По думите му ЕК вече се е
произнасяла по отношение на други държави, че дългосрочните договори за изкупуване на ток на преференциални цени
противоречат на правото. Една от идеите на работодателите е новите цени да влязат в сила от 1 януари 2016 година.
Според тях “панацеята” на проблемите е либерализацията на енергийния пазар.
Те организират национален протест на 29 юли, като досега протестни инициативи са предвидени в 29 града. Протестът е
подкрепен от синдикатите, заявиха на пресконференцията техни представители.
Plovdiv24.bg
√ Бизнесът излиза на протест срещу цената на тока
Протест на четирите работодателски организации срещу цената на тока ще се проведе на 29-ти юли от 11.00 часа в
София. Сборният пункт за проявата е пространството между сградите на Министерския съвет и на президентството
"Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от
решението на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото". Не искаме да спираме производства, да
губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме
готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на
България без оглед на размера на предприятията. Не приемаме предложените нови цени за "задължения към
обществото", защото те ще доведат до загуби за българското общество!",заявяват позиция в обща декларация
организациите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Протестиращите са срещу "узаконения грабеж, кражбите и безхаберието в енергетиката и в подкрепа на дълбока
реформа в сектора от страна на правителството."
От организациите алармират, че увеличението на цената на електроенергията за предприятията крие риск за
увеличаване на цените на всички стоки и услуги.
"Усилията на четирите национално представителни работодателски организации до момента не доведоха до желаните
резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени.Работодателите се обявяват
категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията!", се казва в призива за протест.
Проявата ще протече с точно определен маршрут: бул. Княз Александър Дондуков до сградата на Комисията за
енергийно и водно регулиране, където ще има престой около 20 минути, след това пешеходен преход по бул. Княз
Александър Дондуков до ул. Г. С. Раковски, по ул. Г. С. Раковски до бул. Цар Освободител, по бул. Цар Освободител до
сградата на Народно събрание. След престой пред сградата на Народно събрание с планирано времетраене около 30
минути шествието ще се върне до сборния пункт по същия маршрут - на северозапад по бул. Цар Освободител до ул. Г. С.
Раковски, по ул. Г. С. Раковски до бул. Княз Александър Дондуков и по бул. Княз Александър Дондуков до сборния пункт.
novinar.bg
√ Над 1000 фирми в 28 града ще протестират срещу повишената цена на тока
Над 1000 фирми в 28 града на България ще протестират на 29 юли от 11 ч. срещу повишената цена на тока, която се готви,
заяви Камен Колев, зам.-председател на БСК на среща между работодатели и синдикати. До този момент участие в
протеста са заявили около 5000-6000 души само от София. Очакват се и техни поддръжници от други градове.
В техния призив за протеста се казва: "Не на мафията! Не на грабежа! Да на реформите! Да на пазарните цени в
енергетиката!". И още- "Българският бизнес не може и не иска да поеме високия разход в цената на електроенергията,
като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките "Задължения към обществото".
Представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК, които представят днес общата си
позиция относно планираното повишаване на ценовата добавка "Задължение към обществото" от 1 август т.г. смятат, че
над българските индустриални предприятия е надвиснала гилотината на 15-20 процентно повишаване на цената на
електроенергията. На срещата в БСК присъстват и представители на двата синдиката КНСБ и КТ "Подкрепа".
Те дадоха подробна информация за насрочения за 29 юли, сряда от 11 ч. пред МС, втори национален протест за реформи
в енергетиката и срещу увеличението на цената на ел. енергията. На срещата са Добрин Иванов - изпълнителен директор,
и Теодор Дечев - директор "Индустриални политики", и двамата от АИКБ, Камен Колев – заместник-председател на БСК,
Александър Димитров – директор "Икономически анализи и политики" в БТПП, Евгений Иванов – изпълнителен директор
в КРИБ, Константин Стаменов – председател на УС на БФИЕК, Николай Ненков от КНСБ , Людмил Иванов от КТ "Подкрепа"
и др.
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Действията на някои хора в парламента обърнаха колата, оказа се, че всичките ни усилия отидоха напразно, заяви
Евгений Иванов от КРИБ. В системата на енергетиката има мафия, подчерта той. Оказа се, че бъдещето на България не е
експортната индустрия, а оборският тор, каза Иванов.
През изминалия месец се потрудихме да намерим пътища и мерки, които да препятстват повишаването на тока за
бизнеса, но лобистки интереси ни спънаха- в парламента се гласуваха допълнителни мерки за производство на ток от
биомаса, посочи Добрин Иванов от АИКБ. Прогнозираме фалити, загуба на конкурентоспособност, на работни места, ако
се увеличи цената на тока от 1 август, допълни той.
Светослав Глосов от Камарата на строителите в България подчерта, че новите цени ще се отразят твърде негативно на
строителния бранш. Няма начин да се подготвят анекси на съществуващите договори, след като се увеличат цените на
материалите, уточни той.
Към този момент нова цена, според нас, може да има от 1 януари 2016 г., но ще ни е необходима и пътна карта с
дългосрочни мерки за решаване на дефицитите в енергетиката и недопускане на такива дефицити в бъдеще, заяви
Константин Стаменов от БФИЕК.
Нашите структури също ще помагат с организация и ще участват в протеста, заяви позиция и Николай Ненков, зам.председател на КНСБ. Не бива да се създава напрежение между индустриалци и енергетици, каза той. Александър
Загоров от КТ "Подкрепа" съобщи за обща декларация между двата синдиката. Очаква се влошаване на доходите,
отбеляза той.
Най-важният факт на деня е, че за първи път работодателите в България се стремят да съхранят предприятията и
работните места в тях, смята Загоров.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Борисов: Не би трябвало да се повиши цената на тока
Не би трябвало да се повиши цената на тока. Това каза министър-председателят Бойко Борисов в Луковит, цитиран от
Фокус.
„В България има независим регулатор – КЕВР. Избран е от парламента , от 9 члена ГЕРБ има двама, които смятат, имат
методика и дават цените. Направихме много с промяната на Закона на енергетиката, направихме доста неща. Според
мен с тези изходни данни не би трябвало да се повиши цената на тока в следствие на по-добрата работа и това, което
като съкращение направихме”, обясни премиерът Бойко Борисов.
На въпрос дали това означава, че протестите, които се очакват утре са основателни, премиерът заяви: „Не мога да
коментирам. Демокрация – всеки може да протестира колкото иска. С протести преди година и половина - две, доведоха
до 10 млрд. загуба на държавата и спрени еврофондове. Сега в бизнеса отиват милиарди, вследствие на разплащането
по европейските програми. Ръстът на икономиката мина 2% събраните от контрабандистите са над 2,3 млрд. Ако някой
може да се похвали с тези успехи за 25 години е добре дошъл”, каза министър-председателят.
„Виждате, че не е нито лесно, нито приятно да си премиер. Колко съвещания направихме с тях и те знаят, че не може да
вържеш 4 неща, да ги събереш без да се направят компромиси и всеки да понесе цената”, посочи още Бойко Борисов.
Борисов беше в Луковит по повод откриването на пречиствателна станция. Близо 100 млн. лева са дошли в Луковит",
обясни министър-председателят
„Виждате, че отпадъците, боклуците, мръсотията всичко отива в царевицата. Хората са яли тези плодове и зеленчуци.
После сме били най-болната нация. Как няма да сме, като отпадъците и мръсните води са били при хората?”, посочи
премиерът Бойко Борисов.
Министър-председателят изтъкна, че за тези скъпи съоръжения са били дадени 34 млн. лв. Той изтъкна, че депото за
битовите отпадъци ще е готово.
„Сега ще видим и площада, казват, че бил добър”, каза още премиерът Борисов, цитиран от БГНЕС.
„Близо 100 млн. лева са дошли в Луковит. Ако някой беше казал, че ще се сложат 100 млн. лева в Луковит надали някой
щеше да повярва. Искам да благодаря на хората от Луковит, за това, че със собствени пари, държавата помага много на
църквите и манастирите, но те събраха сами пари и си направиха църквата. Господ гледа и ви се случват нещата и все подобри проекти ще има за вас”, допълни министър-председателят.
√ Иван Иванов: От 31 юли ще има нови цени на тока
Нови цени на електрическата енергия ще има от 31 юли. Затова има и нов ценови период. Това заяви председателят на
КЕВР Иван Иванов след заседание на регулаторния орган, съобщи БГНЕС.
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Иванов подчерта, че при обявяването на новите цени, ще бъде пояснено и какви ще бъдат ефектите от решението на
КЕВР.
На въпрос защо министърът на енергетиката Теменужка Петкова е била в сградата на КЕВР с част от екипа си тази сутрин,
Иванов отговори, че е била проведена работна среща.
Той отрече върху него да е оказван натиск за решението каква да бъде новата цена на тока. Иванов подчерта, че спазва
законите, а те не дават възможност за отлагане на новия регулаторен период с още един месец.
„Причината за това е допълнението в Закона за енергетиката, което беше публикувано в брой 48 на Държавен вестник
тази година. В него беше записано, че в ценовия регулаторен период, който приключва на 30-ти юни за цените на
електрическата енергия, може да се удължи със срок до 1 месец от датата на изтичане на периода”, обясни Иванов.
„На 31 юли ще оповестим ценово решение, което ще влезе в сила от 1 август”, категоричен бе Иванов.
На въпрос възможно ли е да се запазят досегашните цени за електроенергия, председателят на КЕВР отговори, че ще се
определят нови цени и това е причината да се говори за нов ценови период.
„Има промяна за този 1 месец, защото бяха предприети определени действия и на 31 юли, когато обявяваме ценовото
решение, ще оповестим подробно какви са промените и ефектите, възникнали от тях”, допълни още Иванов.
√ НСИ: Бизнес климатът в България се влошава с 1.8 пункта
През юли 2015 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.8 пункта спрямо равнището си от предходния месец,
което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.
Това сочи статистиката на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура през юли 2015 година.
Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се понижава с 2.9 пункта в сравнение с юни главно поради
влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
Същевременно анкетата регистрира и по-неблагоприятни прогнози относно износа и производствената активност през
следващите три месеца. Средното натоварване на мощностите през юли остава на нивото си от април (74.3%), като с
оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности. Основните пречки за
развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от
страната, посочени съответно от 56.3 и 25.3% от промишлените предприемачи. По отношение на продажните цени в
промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три
месеца.
Строителство
През юли съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 0.6 пункта, което се дължи на
подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно
мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за
следващите три месеца са по-резервирани.
Производственият график е осигурен с договори за 5.2 месеца, като е регистрирано понижение от 0.2 месеца спрямо
оценката през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са понеблагоприятни. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми остават основните
фактори, затрудняващи дейността в отрасъла. Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те
да останат без промяна през следващите три месеца.
Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 0.6 пункта спрямо юни поради поумерените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават
оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с предходния месец.
Основните фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната
икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като през последния месец се отчита
намаление на негативното им влияние. По отношение на продажните цени в отрасъла очакванията на търговците на
дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Услуги
През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 3.6 пункта, което се дължи на
изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от
„по-добро” към запазване на „същото”. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като
леко подобрена, докато в очакванията за следващите три месеца се наблюдава известен песимизъм.
Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.
Относно продажните цени по-голямата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три
месеца.
√ ЧЕЗ: Ще правим извънреден отчет на електромерите заради новата цена на тока
Във връзка с очакваните нови цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 август 2015 г., "ЧЕЗ Разпределение
България" АД започва извънредно отчитане на електромерите на клиентите.
С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 327
служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни – на 1 и 2 август.
17

Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на
клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. С цел гарантиране на максимална
коректност при таксуването на консумираната електроенергия клиентите имат възможност сами да отчетат показанията
на електромерите си на 31 юли 2015 г.
Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството. Клиентите, които
желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет на 31 юли 2015 г. и да подадат данните към
компанията между 1 и 5 август през уеб-сайта www.cez.bg, меню "Самоотчет", по електронната поща на адрес
zaklienta@cez.bg, на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (меню 2) и в центровете за обслужване на клиенти на
ЧЕЗ.
Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, дата на самоотчет, клиентски номер, трите имена на
титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания. Фактурите през месец август ще съдържат две стойности
за използваната електроенергия – по стари и по нови цени, съобщават от ЧЕЗ.
Вестник Труд
√ Плевнелиев: Референдумът е толкова важен, колкото и съдебната реформа
Референдумът е толкова важен, колкото съдебната реформа. Това заяви от парламентарната трибуна държавният глава
Росен Плевнелиев в обръщението си към народните представители, съобщи Фокус.
Плевнелиев припомни част от думите си преди 9 месеца като поздрави депутатите за за постигнатото по-високо ниво на
стабилност на държавата, амбицията за реформи, постигнатото съгласие за промяна на Конституцията. „Ако
декларираните реформи се превърнат в конкретни резултати, това ще бъде крачка напред за държавата и обществото.
Първите стъпки са на лице. Пожелавам успех в по-нататъшната ви дейност”, посочи той.
Според държавния глава първопричината за всеки от големите проблеми на България е съдебната система, изборния
процес и др. „Силно подкрепям провеждането на дълбока и всеобхватна реформа в съдебната система и провеждане на
референдум. Това може да стане само с волята и подкрепата на народа. Референдумът е толкова важен, колкото
съдебната реформа. Вярвам, че дебатите, които предстои да проведете и решението, което ще вземете, са от ключово
решение”, каза още Росен Плевнелиев.
Все повече българи остават изключени от социално-политическия живот на страната. Това каза президентът Росен
Плевнелиев в изказване от трибуната на Народното събрание, във връзка с въпросите за националния референдум.
„Ако не преобърнем този процес апатията ще засегне и политическата система“, заяви президентът. Държавният глава
обясни, че е сезирал 42-тото НС с искане да се проведе референдум и да се отговори на 3 въпроса, които от дълго време
са в полезрението на обществото. „Всеки политик излиза в политическото пространството с идеята да се съобразява с
волята на суверена“, уточни Плевнелиев. Президентът заяви, че всички политици дължат референдума на народа.
„Нямаме нито причина, нито право да откажем на суверена възможността да избере и да излъчи своите представители“,
заяви Плевнелиев. Според него имено политиците трябва да се ръководят от интересите на народа. „Пряката
демокрация може да допринесе за развитието на народа“, обясни държавният глава и допълни, че изборите през
последните години са станали причина народът да не вярва в изборната система.
investor.bg
√ В КЕВР не виждат законова възможност за ново отлагане на решението за тока
На 31 юли ще оповестим ценово решение, което ще влезе в сила от 1 август, каза председателят на регулатора
Иван Иванов
Няма законова възможност за ново отлагане на решенията за нови цени на тока от 1 август, коментира пред журналисти
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, цитиран от БТА.
Той цитира Държавен вестник, в който са публикувани промените в Закона за енергетиката, където се посочва, че
ценовият период за електрическата енергия, приключващ на 30 юни, може да бъде удължен само с месец, което вече е
направено.
В отговор на журналистически въпрос Иванов каза, че днес се е срещнал с министъра на енергетиката Теменужка
Петкова и с част от нейния екип, но определи срещата като работна и не даде повече подробности за нейната цел.
Запитан дали му е оказван натиск от страна на управляващите, председателят на КЕВР категорично отрече. "Към момента
върху мен не се оказва никакъв натиск. Ако някои индиректно, чрез изявления пред медиите, се стремят да окажат такъв
натиск, тези опити са напълно безуспешни. Изпълнявам закона, така както сме положили клетва", заяви Иванов.
На 31 юли ще оповестим ценово решение, което ще влезе в сила от 1 август, каза председателят на регулатора. То ще
бъде взето на закрито заседание на КЕВР.
На 31 юли, когато обявяваме ценовото решение, ще оповестим подробно какви са промените и какви са ефектите,
възникнали в резултат на тези промени, добави той.
В коментар на обявения вчера от работодателски организации национален протест срещу новите цени на тока, който ще
се състои утре, Иванов заяви, че в България, съгласно конституцията, всеки има право да протестира.

√ Песимизмът в промишлеността и услугите влошава бизнес климата през юли
Единствено в сектора на строителството се наблюдава плах оптимизъм заради сезонни фактори
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Бизнес климатът задълбочава спада си през юли заради влошените очаквания на бизнеса от сектора на услугите и
промишлеността, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).
Условията в търговията на дребно също се влошават, макар и спадът на бизнес климата в сектора да се забавя в
сравнение с юни. Единствено в сектора на строителсвото се отчита плах оптимизъм, който се обяснява със сезонния
фактор.
Общият показател на бизнес климата намалява с 1,8 пункта спрямо равнището от предходния месец. Най-силен натиск
върху индекса оказва бизнес климатът в сектора на услугите, който се понижава с 3,6 пункта за месеца, след като през
юни записа спад от 0,9 пункта.
Мениджърите от сектора очакват ситуацията да остане без промяна през следващите шест месеца. По отношение на
търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като по-добра, но в очакванията за следващите три месеца се
наблюдава известен песимизъм, посочват от НСИ.
Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.
Допълнителен натиск върху общия индекс на бизнес климата оказва бизнес климатът в промишления сектор, който се
влошава с 2,9 пункта през юли. Мениджърите на предприятията от сектора са песимистично настроени за състоянието на
бизнеса през следващите шест месеца. Неблагоприятни са и прогнозите за износа и производствената активност през
следващите три месеца.
Средното натоварване на мощностите през юли остава на нивото от април – 74,3%. С оглед на очакваното по-слабо
търсене през следващите месеци секторът вероятно ще страда от излишък на мощности.
Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат несигурната икономическа среда и
недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 56,3 и 25,3% от промишлените предприемачи, отчитат от
НСИ.
Бизнес климатът в търговията на дребно също се влошава – с 0,6 пункта през юли, след като през юни индексът записа
спад от 2,7 пункта. Очакванията на търговците за следващите шест месеца са по-умерени, а за поръчките и обема на
продажбите през следващите три месеца са дори оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с предходния
месец.
Единствено бизнес климатът в строителството отбелязва ръст през юли – с 0,6 пункта. Мениджърите на фирмите от
сектора подобряват оценката си за състоянието на предприятията и отчитат, че се засилва и строителната активност. Порезервирани обаче са прогнозите им за следващите шест месеца.
Производственият график е осигурен с договори за 5,2 месеца, като е регистрирано понижение от 0,2 месеца спрямо
оценката през април. Същевременно и очакванията за нови поръчки през следващите шест месеца са понеблагоприятни, посочват от статистическия институт.
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