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Телевизия BTV 
 
√ Васил Велев: Накрая всички ще трябва да плащат дефицита в енергетиката  
Днес в цялата страна са организирани масови протести на бизнеса и синдикатите срещу вдигането на цените на тока 
Накрая всички ще платят дефицита в електроенергията. Това каза Пламен Димитров, президент на КНСБ, в предаването 
„Тази сутрин” по bTV. 
Днес в цялата страна са организирани масови протести на бизнеса и синдикатите срещу вдигането на цените на тока. Над 
хиляда фирми ще се включат в шествия в 29 града. Според бизнеса, направеното до момента не е достатъчно, за да 
бъдат покрити дефицитите и за да спре шоковото увеличение на цената на тока. 
„Няма как да обясним енергийната бъркотия за 10 минути. Включваме се в протеста на бизнеса, защото смятаме че 
увеличението на тока, както и натоварването на енергийните мощности, не може да запълни дупката”, каза още Велев. 
„Трябва да се развалят договорите с американските централни, това е прекомерна държавна помощ”, каза Пламен 
Димитров. По думите му моделът за покриване на дефицита в енергетиката е сбъркан. 
Според синдикатите единственото решение е да се създаде специален фонд, който да събира държавни пари от целеви 
заем, за да могат да се покрият разликите в цените за дружествата и пазарните цени. 
Припомняме, вчера председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов обяви, че няма законова 
възможност за втора отсрочка за новите цени на тока. Тарифите ще бъдат определени в петък и ще влязат в сила от 1 
август. 
Най-мащабен се очаква да бъде протестът в столицата между 11 и 13 часа. Шествието ще тръгне от министерския съвет и 
ще стигне до КЕВР и Народното събрание. 
Видеото може да видите тук 
 
√ Синдикати и работодатели рамо до рамо срещу скока на тока  
По време на внушителен протест пред Министерски съвет, енергетиците искат спиране на кражбите и реформи  
Национален протест срещу поскъпването на тока за индустрията от август. Над хиляда фирми са заявили участие в 
шествия в над 20 големи града. 
Хиляди се събраха да кажат не на увеличението в София. Протести има в цялата страна. Този път всяко предприятие 
решава само, кога да спре работата си. Затова и от ЕСО не очакват протестът да се отрази на електроенергийната система. 
В петък енергийната комисия трябва да каже окончателно - какви ще са новите цени на тока. Въпреки едномесечната 
отсрочка, индустрията се опасява, че решението на регулатора няма да е много по-различно от това през юли, което 
предвиждаше двойно увеличени на таксата за екоенергия. 
Преди седмица председателят на енергийната комисия, даде да се разбере, че ако има ревизия на решението за цената 
на тока, корекцията ще бъде надолу спрямо предложението от юли. Но такса задължение към обществото за бизнеса 
неминуемо ще бъде увеличена спрямо сега действащата. 
Стара Загора 
Над 3000 души от 70 предприятия се събраха на протест в Стара Загора. По думите на бизнеса ако в момента цената на 
тока поскъпне с 15 до 20 процента, това означава предприятията отново да влезнат в кризата. В момента се отчита ръст 
на производството. 
Бизнесът е решил да отстоява исканията си до край, като казва, че има достатъчно резерви на електроенергия. 
Русе 
Вувузели и барабани на протест в Русе. Работниците от няколко фирми от леката промишленост изразиха несъгласието 
си с по-високата цена на тока. 
Протестиращите направиха шествие с плакати от Западната промишлена зона до центъра на града. Те са притеснени, че 
увеличението на електроенергията ще се отрази на финансовото състояние на фирмите. Оттам ще намалеят приходите и 
може да се стигне до намаляване на заплати и съкращения на работни места. 
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Самите шефове не настояват за трайно и реално решение на проблемите в енергийната ни система, а не за механично 
повишаване на цената на тока. 
Видеото може да видите тук  
 
News7.bg 
 
√ Работодатели и синдикати отново протестират срещу поскъпването на тока 
Стотици искат край на кражбите и Не на реформите 
Синдикатите, работодатели и служители се обявиха срещу новата цена  
Горещото време не успя да уплаши хората, които днес излязоха на площада и категорично се обявиха против новото 
поскъпване на тока. Точно в 11 ч. протестът започна пред сградата на Министерския съвет с шествие до Народното 
събрание.  
Според стачкуващите решенията на енергийния регулатор са в ущърб за българската икономика и ще доведат много 
фирми до фалит.  
Комисията Видеото може да видите и водно регулиране категорично заяви, че няма да се поддава на натиск и въпреки 
всички тези протести, които се организират в цялата страна, новите цени на тока влизат в сила от 1 август. 
 
Информационна агенция Фокус 

 
√ Представители на работодателски организации и синдикати поискаха сметките им за ток да не бъдат надписвани 
София.  Стотици граждани, служители на фирми, синдикални членове изпълниха площад „Независимост” в столицата, 
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Блокирано е движението по бул. „Цар Освободител”, тъй като протестиращите 
прииждат към площада. Движението по бул. „Дондуков” се регулира от пътни полицаи. Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че са се събрали работодатели и синдикати, защото не искат 
сметките за ток да бъдат надписвани. „В България близо половината от произеведената ел. енергия се продава не по 
пазарни цени, а по преференциални”, коментира Велев. 
 
√ В Пазарджик се проведе протест срещу подготвяното увеличение на ценовата добавка „задължение към 
обществото” 
Пазарджик. Около 200 души – бизнесмени и работници от пазарджишки предприятия, се включиха в протестно шествие 
срещу увеличението на тока за бизнеса и на ценовата добавка „задължение към обществото”, която ще влезе в сила от 1 
август 2015 година. Това каза за Радио „Фокус” – Пазарджик Евтим Янев от Сдружението на частните предприемачи и 
работодатели в Пазарджик каза, че основните искания на днешния протест са няколко. „Първото искане е за запазване 
на добавката „Задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за 
натрупаните дефицити. Считаме, че има огромни резерви в управлението на енергетиката. Тя се управлява неефективно, 
непрозрачно и не в интерес на обществото. При един добър анализ и предприети мерки за реформирането й биха могли 
да се намерят резерви, които да предотвратят увеличението на цената на електроенергията. В тази връзка бихме искали 
да се приеме незабавно пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, 
които водят до неефективно управление. Това значи мерки, действия, срокове, отговорници, това е пътна карта, с която 
да ни убедят, че тези мерки ще бъдат предприети навреме, ще бъдат направени съответните анализи и ако ни убедят, че 
има необходимост от такава такса „задължение на обществото” и тя е необходимо да се разпредели на целия български 
народ, ще го приемем”, добави Евтим Янев. Той уточни, че Сдружението на частните предприемачи и работодатели в 
Пазарджик се състои от 40 членове, които имат 120 фирми. „Основно засегнати са фирмите от машиностроене, 
дървообработване, металопроизводство, за които увеличението на тока е фрапиращо”, каза още Янев. Шествието в 
Пазарджик приключи с внасянето на протест до областния управител на Пазарджик, като проводник на политиката на 
управляващите и с искане той да го доведе до знанието на Министерския съвет. 
 
√ Пет от големите предприятия в Кюстендил подкрепят протеста срещу новите цени на тока, но няма да участват в него 
Пет от големите предприятия подкрепят протеста срещу новите цени на тока, но няма да участват в него, предаде 
репортер на Радио „Фокус” – Кюстендил. Търговските дружества, заедно със синдикалната структура на КНСБ, изразиха 
становището си в декларация, в която се посочва, че предприятията не са в състояние да прекъснат производствения си 
процес за физическо участие в протеста поради изпълнението на срочни задгранични договори. Дружествата подкрепят 
безрезервно протеста срещу добавката „Отговорност към обществото”. Според представителите на индустрията в 
Кюстендил последствията от увеличаване цената на електроенергията за промишлеността ще бъдат плачевни – 
съкращаване на работни места, фалит на предприятия, спиране на плахия растеж в икономиката. Те се обръщат с призив 
към Комисията за електронно и водно регулиране да се потърсят пътища за решаване проблемите на енергетиката, без 
да се унищожават работещите предприятия. 

 
√ Над 300 души участват в протеста в Смолян против увеличението на цената на тока за промишлени потребители 
Над 300 души участват в протеста в Смолян против увеличението на цената на тока за промишлени потребители, предаде 
репортер на Радио „Фокус” – Смолян. Това са служители и работници от три по-големи предприятия в града. 
Протестиращите затвориха движението в Смолян в едната пътна лента по бул. „България” пред пощата в града. Те 
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пропускат само автобусите от градския транспорт. На протеста не присъстват само работници от предприятията, които 
работят на машина и които не могат да спрат производството. 
 
√ Представители на три смолянски производствени предприятия ще протестират срещу вдигането цената на тока 
Представители на три смолянски производствени предприятия ще протестират срещу вдигането цената на тока и „за” 
реформи в енергетиката. Това каза Радио „Фокус” – Смолян Камен Димитров, изпълнителен директор на производствено 
предприятие в Смолян. По думите му, ако цената на тока се завиши, това ще доведе до драстично намаляване на 
конкурентноспособността на предприятията, загуба на бизнес и неизбежно ще рефлектира върху заетостта на хората от 
Смолян и областта. Протестът ще се проведе от 11.00 до 12.00 часа пред сградата на Община Смолян. 

 
Информационна агенция КРОСС 
 
√ Накрая всички ще трябва да плащат дефицита в енергетиката 
Днес в цялата страна са организирани масови протести на бизнеса и синдикатите срещу вдигането на цените на тока. Над 
хиляда фирми ще се включат в шествия в 29 града. Според бизнеса, направеното до момента не е достатъчно, за да 
бъдат покрити дефицитите и за да спре шоковото увеличение на цената на тока. 
Най-мащабен се очаква да бъде протестът в столицата между 11 и 13 часа. Шествието ще тръгне от министерския съвет и 
ще стигне до КЕВР и Народното събрание. 
Включваме се в протеста на бизнеса, защото смятаме че увеличението на тока, както и натоварването на енергийните 
мощности, не може да запълни дупката, каза преди началото на демонстрациите Пламен Димитров, президент на КНСБ. 
Според него моделът за покриване на дефицита в енергетиката е сбъркан и единственото решение е да се създаде 
специален фонд, който да събира държавни пари от целеви заем, за да могат да се покрият разликите в цените за 
дружествата и пазарните цени. 
Димитров смята, че трябва да се развалят договорите с американските централни, това е прекомерна държавна помощ.  
И според Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България договорите с американските 
централи, както и с неизгодните договори с ВЕИ-тата, трябва да бъдат развалени и да бъдат договорени нови на 
нормални цени. 
В Унгария и в други страни от Европа вече сториха това и вече забравиха за този проблем. Не може да са били сключвани 
договори с ВЕИ-тата на многократно по-високи от пазарните цени и да е било одобрявано присъединяването на нови 
ВЕИ-та към системата по 15 на ден от една агенция, чийто председател е бил в чужбина, коментира още в ефира на бТВ 
Васил Велев. На първо четене беше одобрен законопроект, който уж щеше да намалят преразходите в системата, а 
всъщност между първо и второ четене бяха вкарани предложения за преференциални цени на ВЕИ-тата използващи така 
наречения оборски тор - това ще е новата схема в следващата една година, коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Ние искаме да не се вдига цената на тока докато системата не се вкара в ред и докато 
не бъде въведена енергийната борса, където тока да бъде продаван на либерален принцип, коментира още Велев. 
Тази надписана сметка, която ни се предлага, ще е над 1.3 милиард годишно и плюс неефективностите в енергийната ни 
система, всички тези загуби ще ги платят не само бизнеса, а и гражданите, каза Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. 
Трябва да се спрат кражбите и да се въведе системата в ред, категоричен бе Велев. 
Накрая всички ще платят дефицита в електроенергията, каза той. 
 
√ Хиляди на протест 
В почти цялата страна собствениците на около 1000 предприятия и работниците в тях излязоха на протест срещу 
предстоящото поскъпване на тока от 1 август. Те искат отлагане на новите цени от догодина, като настояват първо за 
реформи в енергетиката. Според регулатора обаче няма законово основание за това. 
И четирите национално представени работодателски организации, заедно с Българската федерация на индустриалните 
енергийни консуматори, се включиха в протеста. Според работодателите известната вече добавка "задължение към 
обществото", заложена в цената на тока, ще доведе до 20 процента скок в цената. 
Бизнесът не е съгласен таксата "задължение за обществото" да се повиши и затова настояват за отлагане на решението 
на енергийния регулатор, каза Евгени Иванов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Ние протестирахме преди три седмици и тогава казахме, че ще има ескалация на протестите, ако не бъдем чути. 
Очевидно не сме чути. Промяна почти няма в това, което очакваме да бъде като решение, което ни навежда на мисълта, 
че може би не е стигнало времето. Като не е стигнало времето, да им дадем време, така че да им стигне. Да го отложат с 
месец, два, три - толкова, колкото трябва, за да се убедим, че всички мерки, които набелязахме, ще бъдат изпълнени, за 
да може да не се стига до увеличение на тока до момента, в който има либерализация на пазара, каза Иванов, цитиран 
от БНР. 
Протестът е в посока даване на аргументи на правителството да убеди КЕВР и Иван Иванов да не вдигат цената на тока. 
Това все още е възможно. Изтичания по системата, които, ако бъдат спрени, ще бъде запушен дефицитът в НЕК. Като 
спрем десет такива изтичания, ще намерим 15 милиона. Виждате откъде се намират парите, от крадците и от мафията, 
точка. 
Ние настояваме да има конструктивни преговори. Трябва да се намери верният път, така че да бъде спасена и 
енергетиката, и индустрията, каза Александър Загоров от КТ "Подкрепа". 
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Заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев обясни параметрите на протеста и отговори на 
въпроса, защо правителството не е предложило всички промени, необходими за ликвидиране на дефицита в 
енергетиката. 
Този протест е много по-мащабен от първия. Включиха се и фирми, работодатели от 30 града в страната. Почти всички 
браншове са засегнати от евентуално увеличение на цената на тока. Мерките, които заедно със синдикатите 
предложихме и обсъдихме с правителството, със законодателната власт, гарантират и дават възможност за непромяна на 
цената на електроенергията до Нова година, когато се очаква влизането на либерализирания пазар. И при положение че 
този пазар е конкурентен, той ще даде истинската цена на ел. енергията, която ние ще приемем. Но дотогава ние не 
бихме приели административни решения по отношение на ел. енергията, които са утежнени с различни преференциални 
добавки, с различни финансови тежести, с дългосрочни ангажименти и които рязко ще влошат конкурентоспособността 
на българската индустрия, ще доведат до неизпълнение на вече сключени договори, до срив в износа и до свиване на 
мощности, производства, освобождаване на работна ръка. На нас не ни е безразлично състоянието на енергетиката, но в 
същото време ние не бихме желали и няма да плащаме далаверите в енергетиката, а чрез цените, това е най-лесният 
вариант да се прикрият погрешните решения, недалновидните политики в сектора, безстопанствеността и 
безотговорността в сектора, липсата на всякакви реални реформи, чрез прехвърляне на тежест от едни върху други, в 
крайна сметка чрез повишение на цените, и ощетена винаги от тази криза в енергетиката остава индустрията, коментира 
Камен Колев. 
Около 150 души излязоха на протест в Бургас - работници от завода за производство на вентилатори и горивна техника 
"Спартак", както и служителите на най-големия пристанищен оператор по Южното Черноморие "Български морски флот-
порт Бургас". 
По улиците на Русе едва 30-ина работници изразиха несъгласието си с предлаганите промени. Служителите бяха 
предимно завод "Фазан", "Дунарит", "Стефан и стил", а според организаторите много от хората не са се включили, 
защото са работещи във фирми, които имат непрекъснат цикъл или са с опасно производство. 
Работници и служители от Добричко също се включиха в протеста символично - със стикери на реверите. Участие заявиха 
и над 20 фирми с повече от хиляда работници в Шумен. 
Близо 200 души се събраха на площад "Независимост" във Варна. Работодателите в морската столица се обявявиха 
категорично против планираното повишаване на цената на електроенергията. Представителите на бизнеса нямат 
информация с колко точно ще е поскъпването, но поискаха то да се отложи до 1-ви януари догодина. 
Според протестиращите, по-високите цени на електроенергията ще засегнат бизнеса пряко, а оттам и всички хора. 
Работодатели коментираха, че ръста, който отбелязват предприятията им в последно време, ще бъде буквално "изяден" 
от новите цени на електроенергията. От синдикатите пък бяха категорични, че подкрепят социалните си партньори. 
От Българска търговско промишлена палата (БТПП) обявиха, че се придържат към постигнатите договорености с 
министър-председателя да няма повишаване на цената на електроенергията и за въвеждане на мерки, чието 
въздействие се оценява като годно да предотврати поскъпването. От организацията посочиха, че настояват за 
прозрачност на мотивите на КЕВР и зададоха въпрос: "Защо отново се говори за увеличение на цената на 
електроенергията, при ясни изчисления, че то може да се отложи, даже - избегне". От БТПП изразиха позиция, че са 
против изкуствено поддържане на ниски цени за всички граждани. От там посочиха, че ако се мисли за бедните, тогава 
не би следвало да се слагат всички под един знаменател, а тежестта да се прехвърля на фирмите. "Тези граждани, които 
са с добро финансово състояние, могат да поемат по-високи цени на тока, но ако се дават помощи, схемата да е 
направена така, че те да достигат до нуждаещите се. Сега всички плащат еднакво ток, независимо от банковите сметки 
или пустеещите имоти", подчертаха представители на Българска търговско-промишлена палата. 
От Попово близо 100 представители на бизнеса подкрепиха националната протестна акция срещу повишаването на 
цената на тока за индустрията. Николай Черкезов, един от участниците, подчерта: 
Вдигне ли се цената на тока, няма как да не се вдигне цената на продукцията. Пак обикновените хора ще платят това 
поскъпване на цената с увеличената цена на стоки - и на олиото, и на хляба, и на всичко. 
Ефективни протестни действия има и в Казанлък. Там протестът започна в 11 часа във фирма „М+С Хидравлик" и ще 
продължи с митинг от 16 часа в „Арсенал". 
„От повишаването на тока за промишлени нужди сериозно ще пострада българската икономика, която показва бегли 
сигнали за стабилизация. Да не бъде увеличавана стойността на електроенергията, ако не са изчерпани всички 
източници, има много резерви във ВЕИ-та", заяви прокуристът на „М+С Хидравлик" Владимир Спасов, цитиран от Рresstv 
„Това, което се случва със забавянето на преговорите е престъпно. Енергетиката краде безобразно от всички, заради 
липсата на реформи", посочи още Спасов. 
На протестната акция участницитеу поискаха отлагане на измисленото решение на ДКЕВР, както и спиране на 
криминалните практики в сектора. Синдикатите също изразиха мнение, че енергийната ни система е в дълбока криза. 
КНСБ и КТ „Подкрепа" ще подпомогнат правителство, което започне реални реформи в енергетиката. 
„Днес спираме работа, за да протестираме и за да не затворим завода утре", заявиха от мениджмънта на „М+С 
Хидравлик". Акцията продължава, на място е наш екип. 
Готови сме на принципа на равнопоставеността, диалога и социалната солидарност да участваме във всички преговори с 
държавните институции по повод възможностите за извеждане на българската енергетика от кризата, за повишаване 
конкурентноспособността на българските предприятия, за сигурни и устойчиви работни места и повишаване на доходите 
на българските работници" казват в съвместната протестна декларация синдикатите в Стара Загора.  
 
 



5 

 

 

Fakti.bg 
 
√ Работодатели и синдикати отново протестират срещу поскъпването на тока 
Стотици искат край на кражбите и Не на реформите 
Синдикати и работодатели излязоха заедно на протест пред Министерския съвет (МС) срещу увеличаването на цените на 
тока за бизнеса. Те искат реформи и спиране на кражбите в енергетиката. 
Настояваме за реформи и обективни цени на електроенергията. Не искаме да се караме от кого да бъде платена 
сметката. Искаме сметката да не бъде надписана, заявиха протестиращите и се отправиха към сградата на КЕВР. 
Според председателят на АИКБ Васил Велев, сметката е надписана с 1,3 млрд. лева и това се дължи на 
преференциалните цени, с които се изкупува енергията от американските централи, както и фотоволтаиците. 
Протестиращите призоваха производителите на енергия да продават на обективни цени така, както те продават своята 
продукция. Те носят плакати с надписи "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за 
оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. Лозунгите гласят "Протест на индустрията срещу мафията".  
От КНСБ заявиха, че петте процента, които правителството иска да събира, ще доведат до фалит на редица 
производители на електроенергия. Те отбелязаха, че за първи път в новата българска история те излизат на протест, за да 
запазят своите предприятия. 
По повод протестите премиерът Бойко Борисов заяви: 
"Всеки може да протестира колкото иска. Колко съвещания направихме с тях и те знаят, че не можеш да вържеш четири 
неща, да ги събереш, без да се направят компромиси и всеки да понесе цената." 
В същото време председателят на регулатора Иван Иванов каза, че не може да има ново отлагане на решението за 
цените на тока: "Електроенергийната система на страната ще издържи очаквания спад на потреблението от големите 
предприятия, увери директорът на Централното диспечерско управление Пламен Герджиков. Той посочи какви мерки 
могат да бъдат взети при необходимост: 
Всички работещи ВЕЦ-ове ще бъдат спрени. Ако това не е достатъчно, ще бъдат пуснати и помпи, за да се увеличи 
потреблението с цел неспиране на големи термични блокове." 
Работници и служители от Добричко се включват в протеста символично - със стикери на реверите. Участие в протеста са 
заявили и над 20 фирми с повече от хиляда работници в град Шумен. 
 
Banker.bg 
 
√ Хиляди излязоха на протест заради цените на тока 
Хиляди излязоха на протест, с искане за реформи и спиране на кражбите, синдикати и работодатели излязоха заедно на 
протест пред Министерския съвет срещу скока на цените на тока. 
Протестиращите обясниха, че настояват за реформи и обективни цени на електроенергията, след което се отправиха към 
сградата на КЕВР. 
„Не искаме да се караме от кого да бъде платена сметката. Искаме сметката да не бъде надписана", заяви председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
Според него сметката е надписана с 1,3 млрд. лева и това се дължи на преференциалните цени, с които се изкупува 
енергията от американските централи, както и фотоволтаиците. Синдикати и работодатели призоваха производителите 
на енергия да продават на обективни цени - така, както те продават своята продукция. 
Евгений Иванов от КРИБ заяви, че от КНСБ са дошли 2000 души, от АИКБ – 2000, а 5 200 са участниците в протеста от 
КРИБ. 
Протестиращите носеха плакати с надписи "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за 
оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. 
От бизнеса обясниха, че ако в петък се увеличи цената на тока, оттук нататък следват уволнения, закриване на 
предприятия, на топлофикационни дружества и мини. Работодателите казаха още, че не искат отлагане на поскъпването, 
а да се задържи токът на същите цени, докато не влезем на свободния пазар, което трябва да се случи от догодина. 
Протести срещу цените на тока се проведоха в още няколко града в страната. 
В Пловдив над 100 души се включиха в протестно шествие срещу увеличението на тока. Протестиращите са от няколко 
пловдивски предприятия. Най-голяма е групата от ромски работници от предприятие за почистващи препарати, които са 
близо 70% от протестиращите. 
Протестиращите носеха плакати с надписи „ДА на реформите, НЕ на грабежа", „Ден на траур за българската икономика" 
и др. 
Около 200 души пък се събраха на протеста във Варна. В него се включиха представители на двата големи синдиката 
КНСБ и „Подкрепа", Моряшкия синдикат, работодатели и работници от радиозавод "Черно море", БМФ, „Булярд 
корабостроителна индустрия", девненския завод „Агрополихим" и др. 
Всички се обявиха категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията. 
 
Dariknews.bg 
 
√ Стотици излязоха на протест заради цените на тока 
Стотици излязоха на протест заради цените на тока пред Министерски съвет в столицата. Те излязоха с искане за 
реформи и се обявиха срещу очакваното вдигане на цените на тока. 
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След това протестиращите отидоха до сградата на КЕВР, където поискаха оставката на председателя на комисията Иван 
Иванов. 
До протеста се стигна, въпреки че имаше отлагане на новите цени с 1 месец, в който трябваше да се направят 
законодателни промени от правителството и да бъдат приети от парламента, като това нямаше да позволи толкова рязък 
скок на цената. 
Според работодателите обаче много от тези промени не били приети и така ще стигне до значително увелиение на 
цената. 
Синдикатите се включиха в протеста на работодателите. 
„Работодатели и синдикати са обединени, защото не искат да се карат кой да плаща надписаната сметка", коментира 
Васил Велев от АИКБ. 
От бизнеса обясниха, че ако в петък се увеличи цената на тока, оттук нататък следват уволнения, закриване на 
предприятия, на топлофикационни дружества и мини. Работодателите казаха още, че не искат отлагане на поскъпването, 
а да се задържи токът на същите цени, докато не влезем на свободния пазар, което трябва да се случи от догодина. 
Междувременно протести срещу цените на тока се проведоха в още няколко града в страната. 
В Пловдив над 100 души се включиха в протестно шествие срещу увеличението на тока. Протестиращите са от няколко 
пловдивски предприятия. Най-голяма е групата от ромски работници от предприятие за почистващи препарати, които са 
близо 70% от протестиращите. 
Протестиращите носеха плакати с надписи „ДА на реформите, НЕ на грабежа", „Ден на траур за българската икономика" 
и др. 
Около 200 души пък се събраха на протеста във Варна. В него се включиха представители на двата големи синдиката 
КНСБ и „Подкрепа", Моряшкия синдикат, работодатели и работници от радиозавод "Черно море", БМФ, „Булярд 
корабостроителна индустрия", девненския завод „Агрополихим" и др. 
Всички се обявиха категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията. 
Около 50 служители на фирма за производство на трансформатори и металообработка излязоха на протест във Велико 
Търново срещу повишението на тока за индустрията. Митингът се проведе пред сградата на Областна администрация 
като част от националния протест, организиран от няколко работодателски организации и двата синдиката. 
„Работодателите настояват да бъде начертана пътна карта на реформите в енергетиката, за да се знае какво се прави и 
да има предвидимост", каза по време на протеста във Велико Търново изпълнителният директор на фирмата Юлиян 
Йорданов. Според него увеличението на цената на тока ще доведе до съкращаване на работниците в много от 
предприятията. Работодателят посочи, че в момента около 8% от приходите на управляваното от него дружество са за 
плащане на електроенергията, а увеличението й с 20% ще предизвика съкращения и замразяване на заплатите. 
Повече от сто души излязоха на протеста в Попово. „В крайна сметка новата цена на тока ще я платят обикновените хора 
през новите цени на стоките. Защото всичко ще поскъпне - и олиото, и хляба", каза Николай Черкезов от предприятието 
за производство на олио в Попово. 
Според Черкезов, новата цена на тока ще доведе задължително до поскъпване на производството. 
В Разград близо 1000 работници излязоха на протест. 
В над 30-градусовите жеги протестиращите тръгнаха от площада пред завода на братя Домусчиеви „Биовет", като освен 
работници от предприятието, имаше и хора от „Антибиотик", „Амилум", „Каолин"-Сеново, „Тракция"-Самуил, както и по-
малки фирми, върху които ръстът на цените също ще рефлектира. Общо 20 предприятия изпратиха свои представители 
на протеста срещу оп-високите цени на тока. 
Три патрулки регулираха движението пред шествието. Протестиращите носеха плакати с надписи: „Спираме работа днес, 
за да не затворим изцяло утре", „През лятото няма ко-генерация!", „Да" на реформите - „Не" на кражбите в 
енергетиката!", „Иван Иванов - оставка!". 
Движението по оживения бул. „Априлско въстание" се затрудни, но не бе спряно, тъй протестиращите се движеха в 
едното платно. 
Водеше ги изпълнителният директор на „Биовет" Теменуга Газдова, която коментира, че протестът е най-вече срещу 
бездействието на Комисията на енергийно и водно регулиране. 
 
√ Шефове и работници във Варна заедно на протест заради цените на тока 
Около 200 души се събраха на протест във Варна срещу повишаването на цената на тока. Демонстрацията на несъгласие 
се състоя на централния площад „Независимост" и в нея се включиха представители на двата големи синдиката КНСБ и 
„Подкрепа", Моряшкия синдикат, работодатели и работници от радиозавод "Черно море", БМФ, „Булярд 
корабостроителна индустрия", девненския завод „Агрополихим" и др. 
Всички се обявиха категорично против планираното поскъпване на цената на електроенергията. 
„Тук сме по една проста причина, че се случва нещо с нас, което засяга и работодателите директно, и населението 
косвено, чрез натоварване на производствените предприятия, на малкия бизнес", заяви Петьо Милков, зам.-председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България" и шеф на радиозавод "Черно море" във Варна. Според него 
увеличението на тока ще рефлектира върху всички потребителски стоки. „Ако българската икономика има ръст от 2 %, 
той ще отиде в енергетиката, за покриване на загубите и недалновидни политики", отбеляза още Милков. 
Илия Илиев, регионален лидер на КСНБ, призова чрез мегафон за диалог с управляващите: „Господа политици, седнете 
на една масата за преговори. Чуйте нашите аргументи. Чуйте аргументите на работодателите. И дайте да 
реорганизираме енергетиката не на парче, а нацяло". 
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„Трябва наистина да се обединим и повече хора да идват на тези протести. Трябва да видят, че няма да стане така, както 
те си го мислят. Докога ще им плащаме скъпите автомобили на тия хора?! И курортите, и почивките, и почивните им 
станции", заяви мъж с работен гащеризон и вувузела в ръка. 
Голяма част от протестиращите бяха със закачени на реверите знаци с надпис „Ден на траур на българската икономика". 
На протеста бяха издигнати плакати с надпис „ДА на реформите, НЕ на кражбите в енергетиката!", „КЕВР, не убивай 
икономиката", „Няма да плащаме кражбите в енергетиката" и др. 
 
√ Бизнесът в Стара Загора отново на протест заради цената на тока 
Нов протест срещу цената на тока готвят национално представените работодателски организации. 
В него за втори пореден път ще се включат представители на бизнеса в Стара Загора. Отново, както и на 26 юни, 
протестните действия в града предвиждат спиране на производствените процеси в предприятията за един час - от 11 до 
12 часа и протестно шествие, започващо от булевард "Патриарх Евтимий" №50. 
"С общите протестни действия изразяваме несъгласие с повишаване на ценовата добавка „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ 
ОБЩЕСТВОТО" от 1 август 2015 г., настояваме за провеждане на реални реформи в сектор енергетика и за запазване на 
работните места. 
С тях отново ще покажем непоколебимостта на бизнеса да защитава справедливите си искания, ще съдействаме за 
провеждане на реални и необратими реформи на сектор енергетика, непротивопоставяйки ни един срещу друг и срещу 
гражданите", се казва в официалната позиция на организаторите на протеста в Стара Загора. 
 
√ Протест срещу новата цена на тока в Попово 
Повече от сто души излязоха на протест днес в Попово. Те протестираха срещу евентуалния скок на цената на тока за 
бизнеса. „В крайна сметка новата цена на тока ще я платят обикновените хора през новите цени на стоките. Защото 
всичко ще поскъпне - и олиото, и хляба..." - каза Николай Черкезов от предприятието за производство на олио в Попово. 
Според Черкезов, новата цена на тока ще доведе до задължително поскъпване на производството. „В цената на олиото 
влиза цената на слънчогледовото семе, труда и тока. Нещата са много прости. Няма други разходи - вдигне ли се цената 
на тока, няма как да не се вдигне и цената на олиото", каза още той. 
При това положение няма смисъл да се делим на обикновени хора и бизнес, защото хората ще платят увеличението през 
по-скъпите стоки, заяви Черкезов. „Всичко, което работи на ток, ще си вдигне цената", заяви Николай Черкезов. 
 
√ Бизнесът в Шумен също протестира срещу новите, по-високи цени на тока 
Представители на бизнеса в Шумен също се включиха в националния протест срещу увеличението на цената на тока. 
Работници от над 20 предприятия от областта изразиха недоволството си по-рано днес. 
Демонстрацията бе организирана от работодателските организации Българската стопанска камара, Българската 
търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите 
и индустриалците в България . Към бизнеса се присъединиха и синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа". 
Точно в 11:00 ч. пред сградата на една от най-големите шивашки фирми в града „Попов и СИЕ" излязоха 150 работници в 
знак на протест срещу поскъпването на тока. Производственият директор Василка Вълчева на фирмата прочете 
декларация с поставените искания на работодателите. Става дума за запазване на сегашната цена на добавка 
„Задължение към обществото" до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните 
дефицити; незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички 
фактори, които водят до неефективно управление; задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, 
както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на 
новите ценови добавки за стопанските потребители. 
„Нашата фирма е съпричастна към протеста, тъй като ще бъдем ощетени от новото повишаване на цената на тока. Това 
ще повлияе на заплатите на хората и на парите, които би могло да се отделят за въвеждането на нови технологии в 
производството", заяви Вълчева. 
На протест излязоха и работниците и служителите от фирмата по чистотата „Титан - БКС". „Алкомет" също се включи във 
втория национален протест срещу завишаване на добавка „Задължения към обществото". Компанията призова 
правителството да преразгледа решенията си за необосновано повишаване цената на електроенергията не само от 1 
август, но и след това.  
 
 
Dir.bg 
 
√ 10 000 протестираха заради цените на тока 
В почти цялата страна започна протестът срещу поскъпването на тока от 1 август. Собствениците на около 1100 фирми и 
работниците искат отлагане на новите цени.  
Протестите са инициирани от работодателски организации и синдикати срещу готвеното поскъпване на тока за бизнеса с 
12-20%.  
С искане за реформи и спиране на кражбите, синдикати и работодатели излязоха заедно на внушителен протест пред 
Министерски съвет в София. 
Около 10 хиляди души протестират, обяви Евгений Иванов от КРИБ. По думите му, от КНСБ са дошли 2000 души, от АИКБ 
– 2000, а 5200 са участниците в протеста от КРИБ. На място са дошли 25 автобуса по 50 души в автобус. 
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Протестиращите с барабани, свирки, вувузели скандираха "Реформи, реформи" и "На реформата - да, на крадеца - не", 
съобщиха БГНЕС и "Фокус". 
Те заявиха, че настовята за реформи и обективни цени на електроенергията. Те носят плакати:  
 "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за оставката на председателя на КЕВР Иван 
Иванов.  
От Министерски съвет протестното шествие, съпровождано от два патрулни автомобила, премина пред сградата на КЕВР, 
която се намира на бул. "Дондуков", а след това стигна до Народното събрание. Там протестиращите бяха посрещнати от 
жива верига от жандармеристи и полицаи.   
 "Не искаме да се караме от кого да бъде платена сметката. Искаме сметката да не бъде надписана", заяви Васил Велев, 
председателят на АИКБ. Според него сметката е надписана с 1,3 млрд. лева и това се дължи на преференциалните цени, 
с които се изкупува енергията от американските централи, както и фотоволтаиците.  
Синдикати и работодатели призоваха производителите на енергия да продават на обективни цени така, както те 
продават своята продукция. От КНСБ пък заявиха, че 5-те процента, които правителството възнамерява да събира, ще 
доведат до фалит на редица производители на електроенергия. Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата 
българска история те излизат на протест, за да запазят своите предприятия.  
Шествия и митинги бяха планирани около обед в 29 града. 
Над 40 големи и средни предприятия протестираха в Стара Загора в знак на несъгласие с поскъпването на електрическата 
енергия за бизнеса.Те спряха работа и изключиха мощностите във фирмите за 1 час. 
В Русе работници от фирми от сферата на леката промишленост излязоха на протест. Шествието тръгна от Западната 
промишлена зона, където се намират повечето от предприятията. Участниците се бяха "въоръжили" с вувузели, свирки и 
барабани. Те носеха и плакати с надписи "Да на реформите, не на кражбите в енергетиката". Работниците преминаха по 
улиците на Русе до площад "Батенберг", озвучавайки протеста си. 
В Пловдив протестът бе рехав. Около стотина работници, предимно от фирма за почистващи препарати, се събраха в 
градинката на Джумая Джамия. Същият брой протестиращи излязоха и в Бургас пред сградата на Областна 
администрация. 
В Пазарджик протестиращите бяха около 200 души, а във Велико Търново - около 40. Близо 300 души затвориха 
движението в Смолян в едната пътна лента по бул. „България” пред пощата в града. 
Видеото може да видите тук 
 
Vsekiden.com 
 
√ Протест за тока блокира центъра на София  
Работодатели и синдикати заедно шестват в столицата 
Синдикати и работодатели заедно излязоха на протест пред Министерския съвет срещу скока на цените на тока. Към 
2000 души шестват в центъра на София. Движението е затруднено и на места блокирано. 
Настояваме за реформи и обективни цени на електроенергията, заявиха протестиращите и се отправиха към сградата на 
КЕВР. 
"Не искаме да се караме от кого да бъде платена сметката. Искаме сметката да не бъде надписана", каза председателят 
на АИКБ Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Според него сметката е надписана с 1,3 млрд. лева и това се дължи на 
преференциалните цени, с които се изкупува енергията от американските централи, както и от фотоволтаиците. 
Синдикати и работодатели призоваха производителите на енергия да продават на обективни цени така, както те 
продават своята продукция. 
Протестиращите носят плакати: "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за оставката на 
председателя на КЕВР Иван Иванов. 
 
Topnovini.bg 
 
√ Хиляди се събраха на протест за тока  
Хиляди хора се събраха между сградите на Министерския съвет и президентството час преди началото на протеста на 
работодателите и синдикатите срещу увеличението на цените на тока от 1 август. „Сметката е надписана и ще я платят 
гражданите“, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
"Всяка година всяко домакинство плаща за пладнешкия обир, за кражби и разхищения, една заплата. Ние не искаме да 
се караме със синдикатите кой да плаща тези неефективности, а да кажем, че на тях трябва да се сложи край. Затова сме 
тук заедно“, обясни Велев. 
Това е вторият протест, на който работодатели и синдикати излизат заедно. Очаква се протести да има в 29 града в 
страната и в тях да се включат работещите от близо 1000 фирми. В демонстрацията в столицата ще се включат хиляди 
хора. Протестът ще се превърне в шествие до централата на КЕВР на бул. „Дондуков“, което ще се върне до началната си 
точка пред Министерския съвет. Ето още какво каза Васил Велев преди началото на протеста в столицата: 
„Това е пладнешки грабеж, който трябва да бъде преустановен, така както беше направено в Полша и в Унгария. Редица 
ВЕИ-та са присъединени в нарушение на закона. Половината от тях са присъединени в последния момент. 
Приемателната комисия е приемала по 15 строежа на ден. Вие знаете как се приема един строеж. На всичкото отгоре 
председателят на комисията е бил в чужбина. Това са безобразия". 

http://dnes.dir.bg/video.php?id=19647177
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По думите му парламентът промени Закона за за възобновяемите енергийни източници по един безобразен начин. 
"Редица депутати не декларираха конфликт на интереси, а участваха в гласуването. Добавиха още една година 
преференция за ВЕИ-та от оборски тор. Електрическата енергия от тези ВЕИ-та ще отвори дупка в пъти по-голяма, 
отнесено към един мегават, отколкото от останалите ВЕИ-та. Цената на някои от тях е 7-8 пъти по-голяма от пазарната", 
каза още той. 
Според него редица поправки между първо и второ четене обезсмислиха усилията ни да намалим тази дупка. 
"Ценовата надбавка, която КЕВР иска да сложи е 40 лв. Тя се определя от КЕВР е, за да покрие дупката, която се отваря 
между пазарната цена и защитените преференциални цени на американските централи на фотоволтаиците“, заяви още 
Васил Велев. 
Шествието мина покрай сградата на КЕВР. Там те скандираха „Кои процентите сгреши? Кой, кой, кой?”, „Иванов – off, off, 
off”. 
Пред Народното събрание Светослав Глосов, председател на Строителната камара, призова: „Стига повече лобистки 
закони, подкрепете българския бизнес. Всеки такъв закон води до намаляване на заетостта, намаляване на работната 
заплата и сива икономика”.  
Според Евгений Иванов от КРИБ пред парламента шествието вече наброява около 10 хил. души.  
 
√ Втори протест на бизнеса за цената на тока ще има в Стара Загора  
Хиляди работници и служители в старозагорски предприятия ще излязат отново на протест срещу увеличаването на 
ставката „задължение към обществото”  в цената на тока за бизнеса. 
„Протестните действия на обединения български бизнес, проведени на 26 юни 2015 г. срещу планираното повишение на 
цената на електроенергията, в които Стара Загора участва най-активно, както и усилията на национално представителни 
работодателски организации, заедно с редица браншови и други бизнес организации, не доведоха до желаните 
резултати. Поетите ангажименти от различни институции в страната не бяха спазени”, се казва в призива на 
работодателските организации.  Те отново настояват за  провеждане на реални реформи в сектор енергетика и за 
запазване на работните места. 
В съответствие с  Декларацията на национално представителните работодателски организации от 23 юли 2015 г.  и 
набелязаните общи  действия  на 29 юли ще се проведе втория протест на бизнеса. 
Протестните прояви включват спиране на производствените процеси в предприятията от 11:00 до 12:00 часа и протестно 
шествие на ръководители, работници и служители, работещи в предприятия от Стара Загора. 
То ще тръгне от индустриалната зона и ще завърши пред сградата на Областната управа. Там ще има митинг, на който 
отново ще се поискат адекватни действия и реформи в енегетиката. 
 
√ Пловдивският бизнес излезе на протестно шествие срещу поскъпването на тока 
С плакати "Не на мафията", "Да на реформите и пазарните цени в енергетиката" стотици представители на пловдивския 
бизнес излязоха днес на протест срещу поскъпването на електроенергията. Шествието тръгна от градинката на Джумаята 
и мина по Главната, за да стигне до сградата на Общината на площад "Стефан Стамболов". Най-много протестиращи 
начело с шефа Ахмет Куртуду излязоха от пловдивска фирма за перилни и почистващи препарати. "Близо 20 хил. лева 
плащаме за ток в момента, ако цената се увеличи, разходите ще надхвърлят 30 хил. лева месечно", каза бизнесменът. 
Според протестиращите повишаването на цената на тока за бизнеса ще бъде тежък удар за производствените 
предприятия. Пред Общината множеството скандира "За бизнеса", а малко по-късно протестиращите се разотидоха. 
Припомняме, че днес близо 1000 български предприятия ще протестират с едночасово изключване на тока в 
предприятията и с шествия в 29 града. Голям митинг имаше и пред Министерския съвет в столицата, в който също се 
включиха работници, синдикалисти и предприемачи от Пловдивско. 
 
√ Стотици варненци протестираха срещу поскъпването на тока  
Стотици варненци се събраха на централния площад "Независимост", за да изразят недоволството си от предстоящото 
поскъпване на цената на тока от 1 август. Представители на бизнеса и работодателски организации, двата синдиката КТ 
"Подкрепа" и КНСБ, граждански и родолюбиви сдружения се обявиха категорично против провеждания геноцид срещу 
българското население и недостатъчното използване на инструментите, с които разполага държавата за създаване на 
социална търпимост и икономическа стабилност. За Topnovini.bg председателят на Варненската търговско-индустриална 
камара (ВТИК) Иван Табаков обясни, че основният мотив на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) да излезе 
с позиция срещу готвеното увеличение на тока е фактът, че държавата загърбва ресурсите, с които разполага за 
разрешаване на проблема и предварително се съгласява с неприемливите условия на електроразпределителните 
дружества, вместо да търси адекватни инструменти, които ще са от полза както за бедните граждани, така и за бизнеса. 
БТПП е против изкуствено поддържане на ниски цени за всички граждани. Тя е за по-разчупен подход към гражданите и 
фирмите, съобразно тяхното финансово състояние, обясниха представители на бизнеса във Варна. На протеста, който 
премина сравнително спокойно, се виждаха плакати с надписи: "Спираме работа днес, за да не затворим утре", "Да на 
реформите. Не на кражбите в енергетиката", "КЕВР, не убивай икономиката" и други. 
 
√ Протест срещу енергийната мафия и повишаването цената на тока се проведе в Бургас 
Над 100 работници от две бургаски предприятия – „БМФ Порт Бургас” и „Спартак”, излязоха на протест пред сградата на 
Областната администрация в Бургас. Поводът е планираното поскъпване на електроенергията за бита и индустрията. 
Това е вторият митинг по този повод след този на 26 юни пред входа на „Пристанище Запад”. 
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Пристанищните работниците се опасяват, че решението на енергийния регулатор за повишаване цената на тока 
неминуемо ще наложи завишаването на себестойността на  пристанищните услуги по обработка на товари, което ще 
отблъсне товародателите, ще доведе до загуба на клиенти, а вероятно и до загуба на работни места. 
„Колкото повече се вдигат разходите, толкова повече работата сила намалява. Оттам спадат и доходите на служителите. 
На хората им писна да ги правят на диваци и простаци“, коментира Здравовеста Николова, председател на КТ 
„Подкрепа“ в порта. Тя каза, че сега са решили да протестират пред сградата на Областната управа, тъй като на първия 
протест никой не ги е чул. Ако сега отново няма ефект, са готови да отидат и в София. 
„Това с тока е поредният грабеж на обществото. Всички ни е ще плащаме тази цена, и то без никакви основания, защото 
такива няма“, заяви Иво Наков от Гражданския инициативен комитет към „БМФ Порт Бургас“, организатор на протеста. 
Според него нарочно е избрано точно лятото за повишение на електричеството, защото сега хората са на почивки, 
забравили са големите сметки. И резултатът от повишението ще се усети през зимата, като дойдат големите сметки за 
ток. 
Работниците издигаха плакати с надписи „Ден на траур за българската икономика“, „Иван Иванов – защитник на 
енергийната мафия“, Рамадан Аталай и Каймаканов – част от енергийната мафия“, „Спираме работа днес, за да не 
затворим изцяло утре“. На голям плакат беше уточнено, че протестът не е политически и не е антиправителствен. 
Митингът беше озвучаван от тъпан и вой на вувузели. 
Малко по-късно представители на двете предприятия бяха приети от един от зам. областните управители на Бургас. На 
срещата е решено протестиращите да изготвят съвместна декларация против повишаването на тока, която губернаторът 
ще предаде на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 
 
√ РСК: Високата цена на тока ще доведе до ограничено производство, съкращения и по-високи цени на стоките 
Бизнес средата се влошава от месец май насам. Когато държавата, чрез своя регулатор КЕВР, обаче вдигне цената на тока 
и то неаргументирано, само за да събере едни средства от бизнеса и от по-малките производители, ще се увеличат 
цените на стоките, собствениците на малки и средни фирми, ще се наложи да ограничат производството или работните 
места. Това заяви по време на днешния протест на бизнеса срещу вдигането на цената на тока с 15 до 20% от 1 август 
проф. д.н. инж. Красимир Ениманев, председател на Русенска стопанска камара (РСК). 30-ина служители, които бе 
заявено, че представляват 12 предприятия от Източна и Западна промишлена зона в Русе се включиха в протеста, който 
стартира с шествие от района на "Фазан" и стигна до площад "Батенберг". "Ние не сме против регулациите и против тези, 
които произвеждат и продават ток, но не искаме българският бизнес да се ограбва. Нека парите да остават в хората. През 
последните 8-9 години бизнесът се декапитализира, губят се работни места, не можем да осъществим нови технологии. 
Не сме против реформата, но сме против мафията в енергетиката. Не сме против пазарните условия, но сме против 
разграбването, което създава дисхармония и остават само големи корпорации, които на практика са с чужди капитали", 
коментира още Ениманев. Той настоя да се изчака до началото на 2016 г., когато се очаква и откриването на свободни 
пазар. "В противен случай, могат да последват съкращения на работните места или изнасяне на бизнеса в по-добра среда 
за развитие. Така в България могат да останат само пенсионери и малцинства, които не са в състояние да произвеждат", 
добави Ениманев. Протестът бе подкрепен и от КНСБ в лицето на председателя на Регионалния съвет на синдиката в Русе 
Боянка Димитрова. Тя коментира, че планираното повишение на цената на тока е следствие от поети ангажименти за 
изкупуване на скъпа ел. енергия оит ВЕИ и т.нар. американски централи. "За преодоляване на кризата в българската 
енергийна система ние искаме да видим необходимата финансова подкрепа от държавата, която да е адекватна на 
натрупаните дефицити, поради политически решения", коментира Димитрова.  
 
√ Бизнесът в Шумен се обяви срещу повишаването цените на тока 
Бизнесът и работодателските организации в Шумен подкрепиха националния протест  срещу повишаването на цените на 
тока от 1 август. 
Около 150 души излязоха в 11 ч. пред най-голямата шивашка фирма в Шумен, за да протестират срещу планираното 
увеличение на цените на тока от 1 август. Работниците носеха плакати „Не на скъпия ток” и  „Не убивайте икономиката”. 
На протест в Шумен излязоха още работещите в „Титан БКС”, месопреработвателни и млекопреработвателни 
предприятия. 
„Алкомет" също се включи във втория национален протест срещу завишаване на добавка „Задължения към обществото". 
Компанията призова правителството да преразгледа решенията си за необосновано повишаване цената на 
електроенергията не само от 1 август, но и след това. 
 
√ Служители на 20 фирми излязоха на протест в Разград срещу повишаване цената на тока  
Близо 1000 човека 20 предприятия от областта излязоха на протест в Разград срещу очакваното поскъпване на тока за 
индустрията. Работодатели и работници от„Биовет“, „Антибиотик“, „Амилум“, "Тракция" - Самуил, "Каолин" - Сеново и 
други се събраха пред „Биовет”. Протестното шествие премина по централните улици на града, за да стигне пред 
областната администрация. Участниците носеха плакати с текстове „Няма да плащаме кражбите в енергетиката”,  
„Спираме работа днес, за да не затворим изцяло утре“, „През лятото няма ко-генерация!“, „КЕВР не убивай 
икономиката!“ и др. 
Изпълнителният директор на "Биовет" Теменуга Газдова обясни, че основната цел на протеста им е срещу 
безотговорното отношение на държавата към бизнеса. По думите й въпреки първия протест държавните органи, в това 
число и Комисията за енергийно и водно регулиране не са предприели действия за понижване на задължителната 
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добавка „задължение към обществото” за фирмите. По думите й намалението от 40 лева на 37-38 лева не удовлетворява 
бизнеса и това значително ще влоши икономическото състояние на фирмите и на малките предприятия. 
Смятам, че всички ние трябва да изразим нашия протест срещу нехайството на държавата и срещу това, че се прехвърлят 
вините и грешките в енергийния сектор върху реалния бизнес, добави изпълнителният директор на „Биовет”. Тя  призова 
да се потърсят резерви в енергийната система и да се вземат мерки за преструктуриране, а не негативите и грешките да 
се прехвърлят върху бизнеса. Това според нея ще рефлектира както върху благосъстоянието на хората, тъй като фирмите 
няма да имат възможност да увеличават заплати, така и върху конкурентноспособността на фирмите, възможността за 
инвестиции, по думите й може дори да се стигне до съкращаване на персонал. 
Представители на протестиращите се срещнаха и с областният управител на Разград Петър Василев, който обеща техните 
искания да бъдат предадени на по-високо ниво. 
 
Blitz.bg 
 
√ Бизнесът: Гражданите да ни подкрепят за тока, защото те ще го плащат 
По 15 ВЕИ обекта са приемани на ден в последния момент, разкри Васил Велев 
Бизнесът призовава и гражданите да се включат в протеста срещу поскъпването на тока. Причината е, че разликата ще я 
платят те. Това обясни в сутрешния блок на bTV Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България.  
„В крайна сметка сметката ще я платят гражданите по линия на намаляване на доходите и увеличаване на цените”, заяви 
Велев. „Сметката е надписана и ние няма да се караме кой да я плати. Просто трябва да се спрат кражбите”, посочи той. 
По думите му, това ще стане като се развалят договорите с американските централи и се спре прекомерната държавна 
помощ.  
Както БЛИЦ съобщи, работници, шефове и синдикални лидери в близо 1000 български предприятия ще протестират днес 
с едночасово изключване на потреблението на ток в предприятията и шествия в 29 града. Така те се обявяват против 
очакваното поскъпване на тока от 1 август и с искане за реформиране на енергийната система. 
По отношение на ВЕИ-тата, Васил Велев обясни: „При 350 мегавата необходими фотоволтаици, ние имаме над 1000 
мегавата, като половината от тях са в последния момент присъединени. Повечето от тях в нарушение. 15 обекта на ден е 
приемала комисия, чийто председател е в чужбина в командировка. 15 обекта на ден”. Той попита защо тези централи, 
които са приети в нарушение, не продават на пазарни цени като всички останали.  
По думите му, „новата схема” е с енергия, получена от оборски тор, която ще действа в следващата година. „ВЕИ-тата от 
оборски тор са 7 пъти по-тежки за системата от фотоволтаиците, които казахме, че са в пъти по-тежки, отколкото е 
нормалния производител на електроенергия”, посочи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал.  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви от своя страна, че синдикатите се включват в протеста, защото смятат 
увеличението на цената на тока по предложения от правителството начин не може да запълни дупката в енергетиката, 
която е от милиарди левове. Таксата от 5% не може да покрие по никакъв начин дефицита в НЕК, смята той. „Заради това, 
че плащаме скъпия ток на американските централи и на ВЕИ-тата и на някои неефективни когенерации, всъщност, е от 
порядъка на минус 600-700 млн. на годишна база”, обясни той, 
Протестът е срещу сбъркания модел, уточни Димитров. Той даде пример с проекта „Цанков камък”, който по 
първоначален план трябвало да струва 300 млн., а сега струва 900 млн. и цената му продължава да расте. Според него, 
дефицитът за последните 3 години в системата, натрупан заради необоснованото понижаване на цената на тока, е 1,4 
млрд. „Т.е. толкова е сметката накрая, която идва, 3 години по-късно, и казват: „Това е положението, някой трябва да я 
плаща”, допълни той. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът: Гражданите ще платят надписаната сметка за тока  
Предлаганото увеличение на цената на тока не може да запълни дефицита в системата, който е за милиарди, 
заяви Пламен Димитров  
Надписаната сметка заради увеличението на цената на тока за бизнеса ще я платят гражданите по линия на намаляване 
на доходите и увеличение на цените на дребно в магазините. Тази надписана сметка е от порядъка на 1,3 милиарда лева 
годишно. Това каза по bTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Работодатели и синдикати излизат днес на втори протест срещу готвеното поскъпване на тока за бизнеса. Очаква се 
протести да има в 29 града в страната и в тях да се включат работещите от близо 1000 фирми. Протестите ще са във 
всички големи градове пред областните администрации, в София пред Министерския съвет с шествие до Комисията за 
енергийно и водно регулиране и Народното събрание. Предишният протест на бизнеса срещу предлаганото от 
регулатора поскъпване на тока беше преди около месец.  
"Този 1,3 милиард надписана сметка плюс неефективностите правят така, че всяко домакинство у нас плаща една средна 
месечна заплата годишно за разхищенията в енергийната система", допълни Велев. 
Двата синдиката се включват в протеста срещу повишаването на цената на тока за бизнеса, заяви президентът на КНСБ 
Пламен Димитров. Синдикатите смятат, че увеличението на цената на тока по начина, по който се предлага, не може да 
запълни дефицита в системата, който е в „размер на милиарди“. 
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Димитров и даде пример с проекта „Цанков камък”, който първоначално е трябвало да струва 300 млн. лева, а сега 
струва 900 млн. лева и цената му продължава да расте. Според него дефицитът за последните 3 години в системата, 
натрупан заради необоснованото понижаване на цената на тока, е 1,4 млрд. лв. 
Таксата от 5% (която се предвижда да внасят производителите на ток във фонда за спасение на енергетиката - бел. ред.) 
не може да покрие по никакъв начин дефицита в НЕК, каза той. „Заради това, че плащаме скъпия ток на американските 
централи и на ВЕИ-тата и на някои неефективни когенерации, всъщност, е от порядъка на минус 600-700 млн. на годишна 
база”, обясни Димитров. 
„Сметката е надписана и ние няма да се караме кой да я плати. Просто трябва да се спрат кражбите, да се сложи 
системата в ред, да се развалят договорите с американските централи, както това направиха в Полша и в Унгария, защото 
очевидно това е прекомерна държавна помощ“, допълни Велев. 
Преразходът идва от ВЕИ-тата, продължи Васил Велев и обясни, че „при 350 мегавата необходими фотоволтаици, ние 
имаме над 1000 мегавата, като половината от тях са присъединени в последния момент и повечето от тях в нарушение. 
"15 обекта на ден е приемала комисия, чийто председател е в чужбина в командировка. 15 обекта на ден”, заяви той и 
попита защо тези централи, които са приети в нарушение, не продават на пазарни цени като всички останали. 
По думите на Велев сега се готви „нова схема” с енергия, получена от оборски тор, която ще действа в следващата 
година. „ВЕИ-тата от оборски тор са 7 пъти по-тежки за системата от фотоволтаиците, които казахме, че са в пъти по-
тежки, отколкото е нормалният производител на електроенергия”, каза Велев. 
Добавката „задължения към обществото“ в абсолютен размер в България е най-голяма в ЕС, което говори за 
изключително много злоупотреби, преразходи и неефективност, които трябва да бъдат отстранени, посочи Велев. 
„Ние искаме не да се отложи увеличението на цените на тока, искаме да не се увеличават цените, докато не се вкара 
пазарният принцип електроенергийна борса и всеки да продава на пазара“, заяви Велев. 
 
Novini.bg 
 
√ Губим 600-700 млн. годишно заради скъпия ток на американските централи 
600-700 млн. годишно губим заради това, че изкупуваме тока на американските централи. Това стана ясно от разговор 
между президента на КНСБ Пламен Димитров и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев в сутрешния блок на бТВ. 
„Заради това, че плащаме скъпия ток на американските централи загубата е от порядъка на 600-700 млн. годишно на 
годишна база“, категоричен бе Пламен Димитров. 
Припомняме, работодатели и синдикати излизат на протест против поскъпването на тока за бизнеса. Те искат задържане 
на цените на електроенергията и предлагат мерки, които ще спомогнат за решаване на проблемите в сектора. 
Увеличението на цената на тока по този начин, който се предлага, не може да запълни дупката в енергетиката, 
категоричен бе първият в КНСБ. 
Надписаната сметка ще я платят гражданите. Защото тази надписана сметка е от порядъка на 1 300 млрд. годишно, 
отбеляза от своя страна и Васил Велев. 
Този 1 300 млрд. плюс неефективностите означава, че всяко семейство плаща на месец една работна заплата на 
крадците, изтъкна той. 
Сметката е написана и ние няма да се караме кой да я плати, но трябва да се прекратят договорите с американските 
централи, подчерта председателят на АИКБ Васил Велев 
И според Велев, и според Димитров предлаганите ВЕИ-та от оборска тор са 7 пъти по-тежки за системата от техните 
предшественици. 
 
Mediapool.bg 
 
√ Бизнесът и синдикатите излязоха на протест срещу поскъпването на тока 
Протестиращите поискаха оставката на председателя на КЕВР 
Собствениците на около 1000 предприятия и работниците в тях излязоха в сряда на протести в цялата страна срещу 
предстоящото поскъпване на тока. Те настояха за отлагане на новите цени на електроенергията за догодина и поискаха 
първо да се направят реформи в енергетиката и да се спрат кражбите в системата и тогава да има повишение. 
Бизнесът и синдикатите, които подкрепят протеста, са срещу вдигането на добавката "задължения към обществото". 
Според индустриалци това ще доведе до поскъпването на тока за тях с 15-20 %. Ефектът ще бъде загуба на работни места, 
повишаване на цени, свиване на експорта, твърди бизнесът. 
По настояване на бизнеса увеличението на цената на тока вече беше отложено от 1 юли за 1 август. 
В София хиляди протестиращи изпълниха площада пред Министерския съвет, докато течеше редовното заседание на 
кабинета. Те издигнаха плакати "Няма да плащаме кражбите в енергетиката". 
"Не искаме да се караме от кого да бъде платена сметката. Искаме сметката да не бъде надписана. В България близо 
половината от произеведената електроенергия се продава не по пазарни цени, а по преференциални", коментира 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Работодатели коментираха, че за първи път в новата българска история те излизат на протест, за да запазят своите 
предприятия. 



13 

 

 

След това протестиращите се отправиха по бул. "Дондуков" към сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), където поискаха оставката на нейния председател Иван Иванов и скандираха "Кои процентите сгреши? Кой, кой, 
кой?”, "Вдигаш тока – дай оставка”, "Иванов – off, off, off”, "На реформата – да, на грабежа –не”. 
Преди ден Иванов обяви, че искането на бизнеса и синдикатите за второ отлагане на новите цените на тока няма как да 
бъде изпълнено, защото няма законова възможност за това и че от 1 август новите цени ще са факт. 
Премиерът Бойко Борисов обаче зае точно обратната позиция, обявявайки, че според него няма основания за 
поскъпването на тока. 
Евгени Иванов от КРИБ коментира, че протестът е насочен към това да бъдат дадени аргументи на правителството да 
убеди КЕВР и Иван Иванов да не се повишава цената на тока. По думите му, ако бъдат спрени течовете в системата, могат 
да се намерят 15 млн. лева и да се запуши дефицитът в НЕК. 
Протестът продължи с шествие до Народното събрание и завърши обратно пред Министерския съвет. 
Паралелни протести се проведоха и извън столицата. Сред акцентите на протестите бяха изключването на мощностите в 
заводи в Стара Загора, Казанлък, "Амилум" Разград и "Стомана" Перник. 
Мащабни протести срещу повишението на тока имаше и в Стара Загора, където по улиците излязоха представители на 40 
големи и средни предприятия. 
Във Варна близо 200 души излязоха на протест срещу поскъпването на тока. “Защо отново се говори за увеличение на 
цената на електроенергията, при ясни изчисления, че то може да се отложи, даже – избегне”, коментираха участници в 
протеста от Българската търговско промишлена палата. 
По около стотина души се включиха в протестите в Бургас и Пловдив. 
В Ямбол протестът протече под мотото "Казваме "Да” на реформите, но "Не” на монополите”. 
 
News.bg 
 
√ „И-ва-нов - off, off, off", викат хиляди под прозорците на КЕВР 
Хиляди протестиращи - представители на синдикатите и на работодателите, се събраха в пространството на "Триъгълника 
на властта" - площада между сградите на Министерския съвет, Бившия партиен дом и на президентството. 
Те изразяват недоволството си от намерението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за повишаване 
цената на тока за индустриални цели. 
Припомняме, от първи август предстои увеличаване на ценовата добавка „Отговорност към обществото" и съответно на 
цената на тока за индустрията с 20 на сто. По този повод четирите работодателски организации, подкрепени от 
синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа", организират днес национален протест. 
Той ще се проведе в цялата страна, като сред акцентите му е и спиране на производствените мощности, което да има 
сериозно отражение върху ЕСО - Електроенергийния системен оператор.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев изтъкна пред хилядната маса, че 
„работодатели и синдикати са тук заедно, за да заявят искането си сметките им да не бъдат надписвани". 
Той подчерта, че консумацията на електроенергия у нас е от порядъка на 32-33 млн. мегават часа годишно. По думите му, 
в България почти половината от енергията, която се произвежда, се продава на преференциални, а не на пазарни цени. 
Ценовата надбавка от 40 лева, която КЕВР иска да сложи, не е пазарна величина, а се определя от КЕВР с цел да покрие 
дупката между пазарната цена и защитените преференциални цени на американските централи. 
Той бе категоричен, че всяко домакинство в България плаща една средна работна заплата годишно за кражби, 
разхищение за този "пладнешки грабеж". 
Именно по тази причина днес синдикатите и работодателите буквално се изсипват в столицата, за да поискат да бъде 
сложен край на кражбата. 
Протестиращите заявиха ясно позицията си, че са тук не за да свалят правителства, а за да помогнат и да се намерят 
аргументи, с които да убедят КЕВР да не повишава цените на тока. 
Това може да се случи само чрез реформи. Именно затова събралото се множество скандира гръмко: "Реформи! 
Реформи!". 
Сред издигнатите плакати се отличава призивът: "Да на реформите, не на кражбите", както и: "Не убивайте българските 
работещи предприятия". 
Протестиращите настояват да бъдат променени договорите с американските централи. След кратките слова 
протестиращите се насочиха към сградата на КЕВР. 
Под прозорците на комисията служители и работници поиска оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов.  
Протестиращите призоваха от КЕВР да престанат с демагогията, че едва ли не: "Алчни работодатели не искат да плащат 
ценовата надбавка". 
И тук хората заявиха искането си да няма увеличение на цената. В противен случай, ако от КЕВР не се вслушат, ще чуят 
следния призив: "Вдигаш тока, дай оставка!" 
Стигайки до сградата на регулатора, протестиращите започнаха да скандират: "Иванов - of-of-of" като послание към шефа 
на КЕВР.  
Особено емоционално реагира един от недоволстващите, който застана под прозорците и започна да крещи: "Иване, дай 
оставка. 
Предвид горещото време е осигурена и вода за хората в шествието и е предвидена линейка. 
Протестното шествие ще мине покрай сградата на КЕВР, ще стигне до парламента, след което отново ще се върне пред 
МС. 
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С викове "Кой с тока ни краде? Те, те, те!" протестът на работодателите и синдикатите  достигна до сградата на 
Народното събрание. По данни на полицията около 5000 души са шествали днес в столицата. 
Многолюдният протест срещу скока на цените на тока тръгна от т.нар "Ларго", премина през сградата на КЕВР и достигна 
централната сграда на Парламента, където депутатите провеждат редовното си заседание. 
Там скандиранията продължиха с въпроса "Кой с тока ни краде? ДПС". Председателят на строителната камара в България 
Светослав Глосов заяви, че ДПС е внесла закон за централи, които произвеждат енергия от оборски тор. 
Оборският тор се оказал по-важен от индустрията. Затова протестиращите заявиха, че "който краде от оборски тор, е 
направо за затвор". 
Протестиращите настояха за реформи и обективни цени на електроенергията. 
Пред Парламента заместник-председателят на федерацията на металурзите към КНСБ Ренета Петрова поздрави 
протестиращите за това, че са направили: "Най-горещия ден за депутатите. 
Ние сме тук, за да браним работните места", обяви Петрова и напомни, че от две години КНСБ призовава ндустрията да 
бъде възраждана. Как я въздраждаме?-  Като  закриваме предприятията. Като закрием предприятията, кой ще потребява 
енергия. Кого ще возят железниците?", коментира тя. 
От КНСБ предупредиха, че без държава, няма индустрия. "Няма да плащаме грешните политически решения, няма да 
плащаме чужди сметки", алармираха те, и разцепиха горещия въздух с викове: "Мафия, мафия!". 
Пред News.bg изпълнителният  директор на Българската асоциация на металургичната индустрия Политими Паунова 
констатира, че увеличението на цената на тока ще се отрази първо на разходите, които в много предприятия не могат да 
бъдат поети, защото няма такива печалби. 
"Металургичният сектор е силно засегнат, тъй като разходите за електроенергия са много големи. Освен  това печалбите 
се реинвестират в подобряване на мощностите. Предприятията ще трябва да компенсират чрез намаляване на персонала 
или ще фалират. 
Проблемът е, че предприятията имат и много задължения, тъй като през последните години правят дългосрочни 
инвестиции", коментира Паунова. 
След като достигна крайната си точка - сградата на парламента, протестът се върна по обратния маршрут и приключи. 
Пред БНБ имаше паркирани около 20 автобуса, с които хората от страната са се придвижили за днешната демонстрация. 
 
√ "Не" на скока на цената на тока, каза бизнесът в страната 
Работници и собственици на около 1000 предприятия в почти цялата страна излязоха на протести срещу предстоящото 
поскъпване на тока. Те настояват за реформи в енергетиката и за отлагане на новите цени за догодина, съобщава БНР. 
Докато хиляди протестиращи - представители на работодателите и синдикатите, се събраха в столицата, протести се 
организираха и по други населени места. 
В Бургас на протест излязоха около 150 души. Те са работници от завода за производство на вентилатори и горивна 
техника "Спартак", както и служителите на най-големия пристанищен оператор по Южното Черноморие "Български 
морски флот-порт Бургас". 
Едва 30-ина работници изразиха несъгласието си с предлаганите промени в Русе. Те направиха шествие и достигнаха до 
централната градска част. Организаторите смятат, че много хора не са се включили, защото работят във фирми с 
непрекъснат цикъл или опасно производство. Сред протестиращите имаше служители от заводите "Фазан", "Дунарит" и 
"Стефан и стил". 
Председателят на Русенската стопанска камара проф. Красимир Ениманев коментира, че са за един свободен пазар на 
електроенергия, но са против кражбите, които повдигат цената. Представителите на бизнеса са категорични, че няма да 
плащат за некадърност в енергетиката. 
Изпълнителният директор на завод "Фазан" Мирослав Чепанов коментира, че са възможни съкращения на разходите при 
осъществяване на планираното повишение на стойността на тока. От несъкратимите разходи са фонд „работна заплата" и 
социалните придобивки. Именно заради това застават рамо до рамо с работниците. 
Управителят на фирма "МаркАм" в Русе Радослав Обрешков пък е на мнение, че натрупаните проблеми в енергетиката 
не могат да бъдат решени чрез вдигане на цените на тока. 
Работници и служители от Добричко също се включиха в протеста символично - със стикери на реверите. 
Над 20 фирми с повече от 1000 работници заявиха участие и в Шумен. 
Близо 100 представители на бизнеса от Попово са подкрепили националната протестна акция срещу повишаването на 
цената на тока за индустрията. Един от участниците - Николай Черкезов, коментира, че ако се вдигне цената на тока, няма 
как да не се вдигне и цената на продукцията. Той предупреди, че тогава обикновените хора ще платят с увеличената цена 
на стоки - и на олиото, и на хляба дори. 
Около 150 души се събраха на пл. Джумаята в Пловдив и преминаха през Главната с лозунги "Да на реформите", "Не на 
мафията" и призиви за пазарни цени на тока, съобщава БГНЕС. 
Шествие-протест проведоха и няколко големи, знакови разградски предприятия. Те бяха водени от „Биовет" и 
изпълнителния директор Теменуга Газдова. Сред протестиращите имаше представители на "Амилум", "Каолин", 
"Тракция" и няколко по-малки. Групата наброяваше около 1000 души, като по време на шествието към тях се 
присъединиха още хора, включително един от най-големите арендатори в района. 
Над 40 големи и средни предприятия протестираха и в Стара Загора в знак на несъгласие с поскъпването на 
електрическата енергия за бизнеса. Те спряха работа и изключиха мощностите във фирмите за един час. В протестното 
шествие се включиха хиляди работници и работодатели. Те са категорични, че скока на цената на тока ще бъде пагубно 
за бизнеса. 
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√ Синдикати, работодатели и служители протестират срещу поскъпването на тока 
Синдикати, работодатели и служители излязоха на протести в цялата страна срещу увеличението на цената на тока.  
В София хиляди изпълниха площад „Независимост”. Блокирано е движението по бул. „Цар Освободител”, тъй като 
протестиращите прииждат към площада. Движението по бул. „Дондуков” се регулира от пътни полицаи. Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че са се събрали работодатели и синдикати, 
защото не искат сметките за ток да бъдат надписвани. „В България близо половината от произеведената ел. енергия се 
продава не по пазарни цени, а по преференциални”, коментира Велев, цитиран от "Фокус". 
Според него сметката е надписана с 1,3 млрд. лева и това се дължи на преференциалните цени, с които се изкупува 
енергията от американските централи, както и фотоволтаиците. Участниците в протеста призоваха производителите на 
енергия да продават на обективни цени така, както те продават своята продукция. 
Протестиращите носят плакати: "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за оставката на 
председателя на КЕВР Иван Иванов. 
От КНСБ заявиха, че 5-те%, които правителството възнамерява да събира, ще доведат до фалит на редица производители 
на електроенергия. Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата българска история те излизат на протест, за да 
запазят своите предприятия. 
Над 1000 предприятия се включват в демонстрациите. Шествия до областните управи ще има в десетки градове. Сред тях 
са Казанлък, Бургас, Русе, Пазарджик. В Стара Загора, където протестът и предишния път беше сред най-многолюдните, 
се очаква по улиците да излязат близо 4000 души. 
 
Plovdiv24.bg 
 
√ Протести в страната заради поскъпването на тока 
Работници, шефове и синдикални лидери в близо 1000 български предприятия ще протестират днес с едночасово 
изключване на потреблението на ток в предприятията и шествия в 29 града. Така те се обявяват против очакваното 
поскъпване на тока от 1 август и с искане за реформиране на енергийната система.  
Точно в 11 ч. пред сградата на Министерски съвет в столицата започва националният протест "ЗА реформи в 
енергетиката!", пише "Стандарт". 
Оттам към 11,30 протестиращите ще се запътят към централата на КЕВР по бул. "Дондуков", където протестът ще постави 
исканията си под прозорците на регулатора. След това шествието ще се върне обратно към Министерски съвет и по 
жълтите павета ще се отправи към Народното събрание. 
"В столицата се очакват най-малко към 5000 - 6000 души", заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. Голяма част от протестиращите ще пристигнат от провинцията с автобуси, които ще 
паркират пред бившия мавзолей на площада пред царския дворец. 
Голям митинг с 3000-4000 души ще бъде организиран в Стара Загора. Шествия ще има във Варна, Бургас, Русе, 
Пазарджик, Червен бряг и като цяло в по-големите градове. В повечето случаи митингите са пред областните управи. 
"Краткото време за организация и летният сезон на отпуските са причина трудно да съберем по-голяма маса 
протестиращи", обясни Пламен Димитров, президент на КНСБ.  
 
Vesti.bg 
 
√ Стотици на протест срещу повишението на цената на тока 
Протестиращите поискаха реформи и спиране на кражбите 
Синдикати и работодатели излязоха на протест пред Министерския съвет срещу увеличаването на цените на тока за 
бизнеса. Те поискаха реформи и спиране на кражбите. 
Стотиците протестиращи призоваха производителите на енергия да продават на обективни цени така, както те продават 
своята продукция. 
Събралите се носят плакати с надписи: "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за 
оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. 
От КНСБ пък заявиха, че 5-те процента, които правителството възнамерява да събира, ще доведат до фалит на редица 
производители на електроенергия. 
Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата българска история те излизат на протест, за да запазят своите 
предприятия. 
Масов протест на работодатели и синдикати блокира 29 града в цялата страна. 
Хиляди работници излязоха по улиците на Стара Загора, съобщи Нова ТВ. 
В един от цеховете за промишлени съдове в града 90% от производството е за износ. 
Йордан Марков е шлосер в предприятието от девет години и засега е доволен от условията. Казва обаче, че ако намалят 
заплатата му, ще бъде принуден да си търси нова работа. 
В цеха работят 55 души. За прекия им ръководител съкращения са немислими.   
Русенски фирми от сферата на леката промишленост се включиха в организирания национален протест срещу 
повишаването на цената на тока. 
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Шествието тръгна от Западната промишлена зона. Участниците се бяха въоръжили с вувузели, свирки и барабани. 
Те носеха и плакати с надписи – "Да на реформите, не на кражбите в енергетиката", пише БГНЕС. 
И работници, и работодатели са притеснени, че със скока на цената на електроенергията ще намалеят приходите на 
фирмите. 
Видеото може да видите тук. 
 
Offnews.bg 
 
√ Хиляди на протест в центъра на София срещу поскъпването на тока 
Със скандирания „Вдигаш тока – дай оставка” и „Иванов – off, off, off” хиляди протестиращи срещу увеличението цената 
на тока стигнаха до сградата на парламента. 
Протестът, охраняван от полиция и жандармерия, блокира движението по бул. „Дондуков”. При паркинга до БНБ има 
паркирани десетки автобуси от цялата страна. 
Първоначално демонстрантите се събраха пред Министерски съвет. От КРИБ обявиха, че техните представители на 
шествието са над 5000 души. 
Протестът продължи малко повече от час и към 12.15 ч. част от демонстраните се отправиха към автобусите. 
Над 1000 фирми в 28 града на България са на протест днес срещу предложеното повишение на цената на тока за бизнеса. 
В Смолян представители на три производствени предприятия протестираха между 11:00 и 12:00 ч. пред сградата на 
общината. 
В Кюстендил пет от големите предприятия подкрепят протеста, но не се включиха в него. Дружествата, заедно със 
синдикалната структура на КНСБ, изразиха своето становище чрез декларация. В нея се посочва, че дружествата 
подкрепят безрезервно протеста срещу добавката "Отговорност към обществото". Според представителите на 
индустрията в Кюстендил увеличението на цената на електроенергията за промишлеността ще има "плачевни" 
последствия. 
В Пазарджик имаше протестно шествие. Протестът тръгна от дружеството "Елхим-Искра". 
Във Велико Търново работници от фирма за производство на трансформатори са се присъединили към Националния 
протест. Лозунгите им гласят: "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", "Спираме работа днес, за да не затворим 
изцяло утре". 
В Пловдив работниците развяха транспаранти с надписи: "Да на реформите", "Не на грабежа", "Да на пазарните цени в 
енергетиката" и "Не на мафията". 
В Бургас работници на две предприятия протестираха срещу повишението на цената на тока. Те се събраха пред сградата 
на Областната адмистрация. 
Бизнесът е категоричен, че не може и не иска да поеме високия разход от решението на КЕВР за увеличаване на 
добавките “задължения към обществото” от 1 август. 
Представителните четири работодателски организации и двата национални синдиката прогнозират фалити, загуба на 
конкурентоспособност и на работни места. Вторият национален протест е и за реформи и пътна карта с дългосрочни 
мерки за решаване на дефицитите в енергетиката. 
Вчера премиерът Бойко Борисов каза, че не очаква увеличение на цената на тока. „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. 
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов заяви, че няма законова възможност решението за цените на 
електроенергия да бъде отложено отново. 
Шефът на енергийния регулатор обоснова мнението си със закона за енергетиката. "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 той. 
 
Gusto.news 
 
√ Синдикати и работодатели се обединиха в протест срещу новите цени на тока 
Внушителният протест с искане за реформи и спиране на кражбите започна в София пред сградата на Министерски съвет, 
докато вътре кабинета провежда редовното си правителствено заседание. Протестиращите носят плакати с надписи 
"Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за оставката на председателя на КЕВР Иван 
Иванов. От КНСБ пък заявиха, че 5-те%, които правителството възнамерява да събира, ще доведат до фалит на редица 
производители на електроенергия. Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата българска история те излизат на 
протест, за да запазят своите предприятия.  
Преди да дойде пред Народното събрание протестът премина и под прозорците на Комисията по енергийно и водно 
регулиране. Пред сградата на регулатора недоволните от новото увеличение на тока призоваха председателят на КЕВР 
Иван Иванов да спре с демагогията и това да обяснява, че не може да бъде отложено поскъпването на тока. Те казаха 
също така, че регулаторът мълчи за това, че износителите на ток не плащат ценовата добавка "задължение към 
обществото".  

http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/masov-protest-zaradi-cenata-na-toka-blokira-29-grada-6040160
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Протестиращите продължиха шествието си със скандирания "Кой с тока ни краде – ДПС". На въпроса защо според 
протестиращите ДПС ги краде с тока, председателят на строителната камара в България Светослав Глосов заяви, че това е 
така, защото партията ДПС е внесла закон за централи, които произвеждат енергия от оборски тор. Настояваме за 
реформи и обективни цени на електроенергията, заявиха протестиращите. Искаме сметката да не бъде надписана, заяви 
Васил Велев, председателят на АИКБ.  
Протестиращите подчертаха, че поскъпването на тока ще доведе до закриването на държавата, тъй като няма държава 
без индустрия. Те казаха още, че докато бъде въведена либерализацията на енергийния пазар от началото на следващата 
година индустрията ще бъде поставена на колене. 
 
Мениджър.news 
 
√ Над 10 000 излязоха на национален протест срещу поскъпването на тока 
Не на енергийната мафия и на кражбите в системата – под този призив, над 10 000 души в цялата страна от 
работодателските организации и синдикатите излязоха днес на национален протест срещу планираното поскъпване на 
тока за индустрията. 
Най-внушителни бяха протестите в София, където многохилядно шествие се събра пред Министерски съвет и с лозунги и 
скандирания се отправи към сградата на КЕВР, а след това и към парламента. 
В протестите се включиха общо около  8 000 души от работодателските организации – са АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП и 2 000 
от трите синдиката - "Подкрепа", КНСБ и Независимост.  
„Синдикати и работодатели се обединяват, за да кажат НЕ на енергийната мафия”, заяви пред парламента един от 
говорителите на протеста, Евгени Иванов - изпълнителен директор на КРИБ. „Имаме три дни да наблюдаваме КЕВР”, 
добави той и декларира, че в петък, когато се очаква Комисията по енергийно и водно регулиране окончателно да вземе 
решение, работодатели и синдикати отново ясно и на висок глас ще изразят позицията си 
"Стига лобистки закони. Подкрепата на всеки лобистки закон е удар срещу индустрията, нарушава 
конкурентоспособността, води до намаляване на работните заплати", заяви Светослав Глосов от Българската строителна 
камара.  
Паралелно с протеста в София, митинги и шествия имаше и в много други градове в страната. 
В Стара Загора 
се събраха над 3000 души от 70 предприятия. Бизнесът в региона заяви решимост да отстоява до край исканията си, 
защото ако токът поскъпне с 15 до 20 процента, това означава предприятията отново да изпаднат в криза. А в момента се 
отчита ръст на производството. 
В Русе 
Работници от няколко предприятия от леката промишленост направиха протестно шествие от Западната промишлена 
зона до центъра на града с плакати, вувузели и барабани в знак на несъгласие с готвеното увеличение на цената на 
електроенергията. 
 
Четвърта-власт.онлайн 
 
√ Електроенергията поскъпва – индустрията на национален протест 
Втори протест срещу скока в цените на електроенергията 
Вторият протест на работодателите се провежда, тъй като по крайно арогантен начин бяха провалени усилията на 
четирите национално представителни организации да помогнат за откриване на резерви в системата на енергетиката, за 
да не се стигне до драстично (120 на сто) увеличаване на ценовата добавка „Отговорност към обществото“ и съответно на 
цената на тока за индустрията (с 20 на сто). 
Бяха открити възможности и резерви, но тези средства бяха „откраднати в последния момент“ 
Бяха водени интензивни преговори, бяха открити възможности и резерви, но тези средства бяха в буквалния смисъл на 
думата „откраднати в последния момент“ в Народното събрание. Този път, „крадците“ бяха от енергична енергийна 
лобистка група, работеща в интерес на всички, които искат да получат преференциални и привилегировани изкупни цени 
за производството на електроенергия от биомаса. 
В момента, след обнародването на поправките в Закона за енергетиката, не се вижда как ще се преодолее дефицитът в 
енергетиката и в сила до този момент остава искането на КЕВР за драстично увеличаване на цената на тока за 
индустрията. 
Най-зле ще пострадат промишлените предприятия 
Повишаването на цената на електроенергията за индустрията незабавно ще се отрази по крайно негативен начин на 
конкурентоспособността на различните промишлени производства. Тук трябва да е ясно, че най-тежкия удар ще понесат 
дори не тези, които са в сферата на енерго – интензивните производства. Най-зле ще пострадат промишлените 
предприятия, които работят в най-тежка конкурентна среда. Тук могат да се приведат различни примери. Шивашката 
промишленост, която е в остра конкуренция с производители от Китай, Бангладеш и Йордания, където разходите за труд 
са несъмнено по-ниски, отколкото в България, ще понесе тежък удар, защото оскъпяването на електроенергията 
незабавно ще рефлектира в себестойността. По подобен начин ще бъдат засегнати и машиностроителите, които също са 
на международния пазар и ще загубят конкурентоспособност. Могат да се дадат и други примери. 
Оживлението на икономиката ще бъде задушено от повишаването на цената на тока 
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Българската икономика започна да дава плахи признаци на възстановяване и оживление, точно поради някои успехи на 
експортно ориентираните отрасли и сега това оживление ще бъде задушено от повишаването на цената на тока за 
индустриалните потребители. Ударът ще понесат тези, които се борят в остро конкурентна среда на международния 
пазар. Те ще платят сметката заради привилегиите на производители и търговци на електроенергия, които работят по 
съвършено непазарни правила. 
Ние сме категорично против увеличения на цената на тока 
Ние сме категорично против и не сме съгласни на каквито и да са увеличения на ценовата добавка, съответно на цената 
на тока, докато не се изчерпат всички налични резерви. А те са: 
При производителите на електроенергия от ВЕИ: Въпреки, че се предприеха известни действия, все още изобщо не е 
приключен списъкът на всички производители от ВЕИ, продукцията (електроенергия) на които незаконно се изкупуват по 
преференциални цени. Има предприятия, които са започнали да се строят след изтичане на законовия срок до който при 
включване в мрежата електроенергията се изкупува по преференциални цени. Скандалът в Парламента, където хора от 
едни и същи партии (примерно г-дата Каймакамов и Рамадан Аталай от ДПС) влязоха в тежки спречквания при опита (за 
сега – успешен) да се уредят с допълнителни привилегии производителите на електроенергия от биомаса е поредното 
доказателства, че тепърва има да се установяват мащабни нарушения при производителите на електроенергия от ВЕИ. 
Ние не сме против зелената енергия – ние сме против бандитското й използуване за обогатяване на привилегировани и 
миропомазани с абсолютно непазарни и незаконни средства. 
При ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3: Там започнаха преговори за предоговаряне на условията по договорите, 
но нещата вървят изключително бавно и плахо. Всъщност, държавата чака становището на Европейската комисия, дали 
дългосрочните договори за изкупуване на енергията от двете „американски“ ТЕЦ са държавна помощ. (Договорите са 
подписани преди присъединяването на България към ЕС, при други законови условия). Това е престъпно забавяне, 
защото има вече практика по сходни случаи от Полша и от Унгария. Там такива договори са обявени от ЕК за държавна 
помощ и противоречащи на Общностното право. Има вече схеми, одобрени от ЕК по които се прекратяват такива 
договори, а инвеститорите получават определена компенсация за така наречените „невъзвратими щети“. У нас би 
трябвало преговорите да се водят още от сега, без да се чака позицията на Комисията, защото по принцип е ясно, че от 
Брюксел ще обявят дългосрочните договори с „двете Марици“ за държавна помощ. Чакането това да се извърши 
формално е загубено време. Вместо това, преговорите могат да се интензифицират, за да има готовност към момента на 
установяването на очевидното – че става дума за недопустима от гледна точка на общностното законодателство, 
държавна помощ. 
Въпросът за износа на ток и ценовата добавка „Отговорност към обществото“ 
В момента, износителите на електроенергия НЕ плащат ценова добавка „Отговорност към обществото“. Естествено, 
износителите оказват яростна съпротива, твърдейки, че ако започнат да плащат цената на електроенергията им ще стане 
неконкурентоспособна на външния пазар. Всъщност, анализът на маржовете между цените по които те купуват и 
продават, показва, че има достатъчна възможност те да заплащат в някакъв размер ценова добавка „Отговорност към 
обществото“. Въпросът не е да им се проваля бизнеса, а и те да поемат своя дял от покриването на дефицита, породен от 
финансирането на привилегировани и непазарни производители и търговци на електроенергия. Заплащането на ценова 
добавка „Отговорност към обществото“ от износителите на ток е голям резерв и фактът, че никой не посяга към него, 
говори единствено чии са интересите в този бизнес. Както каза един колега работодател: 
„В Парламента има 241 депутати с интереси в енергетиката …“ 
Въпросът за реформите в самата система на енергетиката: До момента, такива просто липсват. Енергетиката продължава 
да трупа неефективности на всички възможни нива и места, а едновременно с това се краде безобразно. Съчетанието на 
неефективност с мащабни кражби води само към катастрофа. Не може да се говори за никакво вдигане на ценовата 
добавка „Отговорност към обществото“ и на цената на тока за индустрията, преди ясно да се покаже, какви промени ще 
се извършат в системата на енергетиката – така наречената „пътна карта“. В момента няма пътна карта, има само 
стремеж за механично покриване на дефицитите, без да се размишлява от къде се появяват те. 
Позицията на КЕВР  
По горните причини, за работодателите е ясно, че КЕВР подготвя на 01 август 2015 г., „ценова честитка“ за българската 
индустрия. Затова работодателите протестират на 29 юли 2015 г. и искат отлагане на ценовото решение. Някой казва – 
отлагане до 01 януари 2016 г. Не, отлагане, докато се дадат отговори на всички посочени по-горе проблеми. Не може да 
се пипа цената на индустриалния ток, докато не се прекратят узаконения грабеж и криминалните практики в 
енергетиката. 
Изявление на: д-р Теодор Дечев, Директор „Индустриални политики“ в „Асоциацията на индустриалния капитал в 
България“, към читателите на „Четвърта власт“ 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Десетки скандират: Ден на траур за икономиката  
Площад "Независимост" в столицата е  блокиран от десетки протестиращи срещу повишаването на цената на тока. Точно 
в 11 ч. започна националният протест "ЗА реформи в енергетиката!" 
Хората държат плакати и транспаранти с надпис „Ден на траур на българската икономика", пише "Фокус". 
Протестиращите носят плакати: "Няма да плащаме кражбите в енергетиката", както и такива с искания за оставката на 
председателя на КЕВР Иван Иванов. От КНСБ пък заявиха, че 5-те%, които правителството възнамерява да събира, ще 
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доведат до фалит на редица производители на електроенергия. Работодателите отбелязаха, че за първи път в новата 
българска история те излизат на протест, за да запазят своите предприятия, допълва БГНЕС. 
Около 10 хиляди души протестират пред сградата на Народното събрание срещу увеличението цената на тока. Това 
обяви пред протестиращите Евгений Иванов от КРИБ. 
По думите му от КНСБ са дошли 2000 души, от АИКБ – 2000, а 5 200 са участниците в протеста от КРИБ. На място са дошли 
25 автобуса по 50 души в автобус. 
Светослав Глосов, председател на Строителната камара каза пред протестиращите: „Стига повече лобистки закони, 
подкрепете българския бизнес. Всеки такъв закон води до намаляване на заетостта, намаляване на работната заплата и 
сива икономика". Всяко едно увеличение на себестойността на ел. енергията води до увеличаване цените на крайния 
продукт. Ренета Петрова – федерацията на металурзите към КНСБ – са направили този ден най-горещият, ние сме тук, за 
да браним работните места. 
На площада има разположени полицейски коли, коли на жандармерията и линейка за осъществяване на контрол по 
време на протеста. 
Движението се регулира от органите на реда. 
Работници, шефове и синдикални лидери в близо 1000 български предприятия ще протестират днес с едночасово 
изключване на потреблението на ток в предприятията и шествия в 29 града. Така те се обявяват против очакваното 
поскъпване на тока от 1 август и с искане за реформиране на енергийната система. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Работниците на няколко предприятия протестираха срещу поскъпването на тока 
Основните лозунги бяха насочени срещу КЕВР с искания за оставка на нейния председател 
"Независима КЕВР не значи безотговорна КЕВР", "Иван Иванов -защитник на енергийната мафия", "Иван Иванов – 
оставка". С такива плакати работници на предприятия членуващи в четирите работодателски организации АИКБ, КРИБ, 
БСК и БТПП с подкрепата на синдикатите – КНСБ и КТ "Подкрепа" протестираха пред Министерски съвет в сряда. 
Протестът започна в 11 часа като работниците бяха струпани основно в триъгълника между Министерски съвет, 
Президентството и бившия партиен дом, след което тръгнаха на шествие към парламента. Освен плакатите насочени 
срещу Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и исканията за оставката на нейния председател имаше и 
лозунги - "Не на кражбите в енергетиката", "Спрете незаконните ВЕИ", "Оставка на Рамадан Аталай и Каймаканов". 
Повечето протестиращи носеха и лепенки - "Ден на траур за българската енергетика". 
Кой протестира    
Протестиращите бяха няколкостотин, но както винаги при такъв тип мероприятия, едва ли ще може да се стигне до 
консенсус за точната бройка. Но на жълтите павета, откъдето тръгна протеста, бяха паркирани 20 автобуса, осем с 
пазарджишка регистрация (вероятно за работниците на "Биовет", собственост на председателя на КРИБ Кирил 
Домусчиев). Повечето от протестиращите, с които "Капитал Daily" разговаря потвърдиха, че са от "Биовет". На въпрос, 
защо протестират те коментираха, че е заради високите цени на тока. Имаше и работници от "Приста ойл ", по чиито 
думи от тяхното предприятие на протеста има 40 души от общо 200 служители, но в предприятието също се провеждали 
протести. Служителите на "Софарма", които се разпознаваха по фирмените си шапки, също бяха значителен брой. 
Някои от протестиращите не искаха да кажат, от кое предприятие са, но обясниха, че са на протеста, защото ако се вдигне 
цената на електроенергията на фирмите "ще се вдигне цената на всичко". Протестиращ от Монтана пък не можа да 
отговори, от кое предприятие е, а след това призна, че му е платено 20 лв. "от някакви мафиоти", за да дойде на протеста 
заедно с още 25 души. "Не съм за парите, а за веселбата", посочи той. Сред протестиращите имаше и група роми, които 
определено се отличаваха с колоритното си поведение и се смееха всеки път, когато бяха попитани защо са на протеста. 
Каква е причината за протеста 
Това е вторият протест, организиран от работодателските организации. Те протестира срещу увеличаването на т.нар. 
"цена за задължения към обществото", с която се заплащат разходите за подкрепа на зелената енергия, производството 
на високоефективна електроенергия и разходите на НЕК по дългосрочните й договори. След като през 2012, 2013 и 2014 
г. цените бяха изкуствено задържани и загубите се прехвърляха на държавната електрическа компания (вече около 2 
млрд. лева), сега КЕВР предложи модел, с който да се прекрати тази практика. Според него НЕК би излязла  на малка 
печалба, но всички потребители трябваше солидарна да платят разходите. Това означаваше повишаване на цените за 
домакинствата с около 2%, но бизнеса го очакваше повишение от 6% при големите консуматори до 20% при по-малките. 
След първият протест Народното събрание направи промени в закона за енергетиката, с които новите цени ще влязат в 
сила вместо от 1 юли на 1 август. За това време КЕВР, депутатите и министерството на енергетиката трябваше да намерят 
резерви за понижението на цените. В резултат на предприетите мерки "цената за задължение към обществото" ще бъде 
около 33-35, вместо 40.31 лв. за мегават час. Намалението на тази цена обаче ще доведе и това, че вероятни цените за 
домакинствата вместо да се увеличат, няма ще се запазят на досегашното си ниво. Това вече беше потвърдено и от 
премиера Бойко Борисов, според когото "няма основания за ръст на цените". 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Протестиращите пред парламента: Лобистките закони намаляват заплати 
"Кой от тока ни краде, Те, Те, Те". Това скандираха пред парламента участниците в митинга на четирите работодателски 
организации и синдикатите.  
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Според изчислениятана работодателите в него са взели участие около 10 000 души - 8 000 от работодателските 
организации и 2 00 от синдикатите.  
Организациите са АИКБ, КРИБ, БСК и БТПП, а от синдикатите - "Подкрепа", КНСБ и Независимост.  
Пред парламента Евгени Иванов - изпълнителен директор на КРИБ заяви, че синдикати и работадители се обединяват, за 
да кажат НЕ на енергийната мафия. 
"Стига лобистки закони. Подкрепата на всеки лобистки закон е удар срещу индустрията, 
нарушава конкурентоспособността, води до намаляване на работните заплати", каза пък Светослав Глосов от Българската 
строителна камара.  
"Три дни имаме да наблюдаване КЕВР", каза Евгени Иванов - и в петък, когато се очаква тя да постанови цената на тока, 
работодатели и синдикати ще изразят отново позицията си, допълни той.  
Акцентът в протеста на митингуващите пред парламента бяха лобистки според тях промени в закона за енергетиката, 
който дава преференциални цени на тока от оборски тор. 
"Оборският тор е по-важен от индустрията", скандираха протестиращите. 
Работодателските организации поискаха всеки депутат да обявява конфликт на интереси и намекнаха за депутат, чийто 
баща произвежда ток от оборски тор. 
И завършиха: "Кой поръча, кой гласува, кой, кой, кой".  
 
√ Протестът срещу увеличението цената на тока: КЕВР - не убивайте икономиката! 
Няма да плащаме кражбите в енергетиката, КЕВР - не убивайте икономиката Спираме работа днес, за да не затворим 
изцяло утре. Това са само част от текстовете по плакатите, които носеха стотици представители на предприятия по време 
на митинга, организиран от работодателските организации и синдикатите срещу увеличението на цената на тока. 
Защо моите колеги в Хамбург ще плащат тока с 30% по-ниско, попита Николай Лисаров, лидер на подкрепа в Аурубис. 
Паунова от асоциацията на метеорологичната индустрия заяви, че работодатели и синдикати са на един протест, тъй като 
защитават едни и същи интереси, а именно по средата на годината да се увеличат разходите за цената на тока от близо 
19 на 40 лева, което ще доведе до криза в индустрията. 
Първият оратор на митинга бе Васил Велев, лидер на българската асоциация на инсудтриалния капитал. "Не искаме да 
плащаме всяка година надписаната сметка в енергетиката, а тя е 1,3 млрд. лева", каза той. Велев каза, че двете 
американски централи трупат огромни печалби не от продажба на пазар, а от преференциални цени, в пъти по-високи от 
пазарните.Шествието продължи от Министерския съвет към Комисията за енергийно и водно регулиране. 
 
√ Протестиращи в Стара Загора извадиха снимка на шефа на КЕВР като протестър срещу енергийната мафия 
Протестиращите срещу новите по-високи цени на бизнеса в Стара Загора днес бяха изнамерили и превърнали в плакат 
любопитна снимка на днешния председател на КЕВР Иван Иванов, който като депутат на опозицията преди 2 години 
протестира срещу правителството на Пламен Орешарски с плакат с надпис: "Не давам заем на енергийната мафия!". 
Без съмнение ще бъдем чути, но ако не бъдем послушани, ще втвърдим протеста си срещу по-високите цени на тока за 
бизнеса. Това обявиха представители на около 60 местни фирми, които спряха работа за 1 час в 11 часа и излязоха на 
протест пред областната управа в града на липите. По данни на Търговско-промишлената палата в града акцията била 
подкрепена от общо 200 фирми в областта. Участниците определиха протеста си сега само като предупредителен.  
В протеста на бизнеса срещу по-високата цена на тока днес в Стара Загора участваха представители на около 60 фирми, 
общо 200 фирми от целия регион го подкрепиха. 
Представители на бизнеса казаха, че от тяхна страна са направени много предложения за подобряване на състоянието на 
българската енергетика, без да скача цената на тока, на които никой не обърнал внимание. 
Протестът бе подкрепен от синдикатите и работодателските организации в региона. Хората казаха "да" на реформите в 
енергетиката, но са категорично против бизнесът да плаща сметката заради проблемите в този отрасъл. Работници в 
машиностроенето се опасяват, че се правят опити да се настроят заетите в енергетиката срещу колегите им от другите 
отрасли на промишлеността. 
Един от съсобствениците на холдинг "Загора" - Антон Андронов, бивш кмет на Стара Загора, изчисли, че фирмите от 
холдинга ще губят по 100 лева на работник месечно, ако влязат в сила новите по-високи цени на тока за бизнеса. Тук са 
заети 2200 души. "Въпреки това няма да намалим заплатите, а ще работим, докато фалираме", бе категоричен Андронов.  
Протестиращите в Стара Загора срещу новата цена на тока за бизнеса изнамериха и превърнаха в плакат снимка на 
днешния председател на КЕВ Иван Иванов, тогава депутат от опозицията, като протестър срещу правителството на 
Пламен Орешарски преди 2 години. 
Съпредседателят на холдинг "Загора" в Стара Загора Антон Андронов изчисли, че ако в сила влязат новите по-високи 
цени на тока за бизнеса, работниците в холдинга, които са 2200, ще губят по 100 лв. на човек месечно. Въпреки това няма 
да намаляме заплатите, а ще работим, докато фалираме, бе категоричен той. 
В протеста на бизнеса срещу по-високата цена на тока днес в Стара Загора участваха представители на около 60 фирми, 
общо 200 фирми от целия регион го подкрепиха. 
  
 
 
Varna24.bg 
 
√ Варнеският бизнес се включи в протеста за тока 
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Около 200 представители на бизнес сектора от Варна се включиха в националния протест срещу увеличението на цената 
на тока, видя репортер на Varna24.bg.  
Фирмите и синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа“ се събраха в 11 часа на площад "Независимост“. За разлика от София, 
демонстрацията на несъгласие не премина в шествие по варненските улици. Протестиращите обаче се зарекоха, че ако 
гласът им не бъде чут, ще продължат да излизат на улицата и за в бъдеще. 
Работодатели заявиха, че очакват депутатите да поемат политическа отговорност и да защитят бизнес атмосферата и 
интересите на ръководители, служители и граждани.  
Демонстрациите са под надслов "За реформи в енергетиката" и са подкрепени от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (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". 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", защитиха позицията си в обща декларация 
организациите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Окончателното решение на регулатора ще бъде обявено на 31 юли. 
 
Maritime.bg 
 
√ Морският бизнес скочи срещу увеличението на тока 
Фирми от морската индустрия масово протестираха днес срещу очакваното повишаване на цените на тока от 1 август. 
Във Варна на централния площад се събраха над 200 души от БМФ, Булярд, МТГ „Делфин“, Радиозавод „Черно море“, 
„Агрополихим“ и др. 
В Бургас пред Областна администрация протестираха над 100 души от БМФ Порт Бургас и други фирми от сектора. 
Митингът в Бургас мина под звуците на тъпани и тромби, които огласяха района около Старата поща. Хората издигнаха и 
плакати с надписи „Спираме работа днес, за да не затворим изцяло утре!”, „КЕВР- част от енергийната мафия”, „Иван 
Иванов – защитник на енергийната мафия”, „Рамадан Аталай и Каймаканов – част от енергийната мафия”, предаде 
Флагман. 
„Когато нещата се изкривяват по този начин, това веднага ражда диспропорции. Резултатът ще е, че бизнесът ще почне 
да се прави на битов потребител. Това не може да е пазарна икономика“, заяви на митинга на площад „Независимост“ 
във Варна Петьо Милков, шеф на радиозавод „Черно море“, в качеството си и на зам.-председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал, предаде Петел. 
„Всички сме потърпевши от повишаването на цените на тока към индустрията. Не само предприятието, а и хората, които 
работят в него. Това ще доведе до много съкращения, защото вече има сключени договори на определени цени. Ще има 
големи загуби за предприятието и съкращения на персонала. Трябва да се вземат генерални решения, да се знае каква е 
цената, какви са разходите. Нещата трябва да се гледат в някакви рамки. Това неминуемо ще се отрази и на фонд 
„Работна заплата”, който ще намалее. Всичко е свързано, това е една верига. Дано да има чуваемост, в противен случай 
ще търсим други решения. В крайна сметка, хората ще решат какво да се предприеме. Но като гледам в парламента са 
събрани шайка бандити и нищо няма да се реши. Видяхме вчера какво стана и с референдумите. Приемат се неща, които 
са изгодни за определени партии. Вината е в нас, защото седим и чакаме някой да ни оправи, а трябва да вземем нещата 
в наши ръце”, заяви Николай Стефанов, председател на синдиката на пристанищните работници в Бургас. 
Към момента в „БМФ Порт” – Бургас работят около 850 души, като средната заплата е 1300 лв. Само за миналата година 
са вложени над 50 млн. лв. за развитие на пристанищната инфраструктура. Към техния протест днес се присъединиха и 
работници от завод „Спартак”. 
Над 1000 фирми в 28 града излязоха днес на протести в цялата страна. Шествието в столицата започна от Министерски 
съвет, продължи към сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране и приключи пред парламента. 
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. 
 
Kmeta.bg 
 
√ Пловдивските фирми излязоха на протест срещу скъпия ток 
Новото поскъпване на енергията застрашава пряко фирмите от фалит, около това мнение се обединиха всички 
протестиращи 
Масово представители на пловдивските фирми излязоха днес на протест срещу скъпия ток. Близо 150 души - бизнесмени 
и техните работници се включиха в обединения протест срещу увеличението на електроенергията. Представителите на 
фирмите и на профсъюзите бяха единодушни, че  новото поскъпване на енергията ги застрашава пряко от фалит, затова 
извадиха плакатите с надписи "Да на реформите", "Не на грабежа", "Не на мафията".  
Протестът се проведе до градинката на "Джумая джамия" и на пл. "Стефан Стамболов", като бе организирано и шествие 
по главната улица на града. Всички протестиращи бяха единодушни, че денят на поскъпването на електроенергията ще 
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бъде „ден на траур за българската икономика“. Към шествието се присъединиха и стотина роми, работници от 
предприятие за перилни препарати, които протестираха срещу изключен от седмица ток във фирмата им, заради което 
били без работа и без заплати.  
В Пазарджик също протестираха срещу увеличението цената на тока. "Около 200 души – бизнесмени и работници от 
пазарджишки предприятия, се включиха в протестно шествие срещу увеличението на тока за бизнеса и на ценовата 
добавка „задължение към обществото”, която ще влезе в сила от 1 август 2015 година", съобщи Евтим Янев от 
Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик.По думите му основните искания на днешния 
протест са няколко. „Първото искане е за запазване на добавката „Задължение към обществото” до пълното разкриване 
на резервите в енергетиката и причините за натрупаните дефицити. Считаме, че има огромни резерви в управлението на 
енергетиката”, обясни Янев. 
Синдикалисти от Пловдив обявиха, че над 300 души са участвали и в подобен протест против увеличението на цената на 
тока и в Смолян. Това са служители и работници от три по-големи предприятия в града. Протестиращите тям са 
затворили движението в Смолян в едната пътна лента по бул. „България” пред пощата в града и пропускали само 
автобусите от градския транспорт. 
 
 
 


