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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 

Българска телеграфна агенция 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Политическите грешки трябва да се извадят от цената на тока 
Работодателските организации готвят втори протест на 30 септември срещу увеличението на цената на електроенергията 
за бизнеса, стана ясно от пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска 
камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Първите сметки с новите цени са пристигнали вече в предприятията и много работодатели подготвят вече съкращения на 
работници или орязване на социални придобивки. Новите цени могат да повишат цените на дребно на стоките от първа 
необходимост, категоричен е Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Работодателите настояват да се спре узаконеният грабеж в енергетиката и да се предприемат реформи в този сектор. В 
случай, че диалогът за реформите започне, протестът може да бъде отменен. 
Видеото може да видите тук. 

 
Нова Телевизия 
 
√ Велев: Възможно е шефовете да не дават коледни добавки 
Причината - тази година "бонусите ще заминат към електроенергийната мафия" 
"Много вероятно е предприятия, които редовно са изплащали бонуси и коледни добавки, тази година да лишат 
работещите, защото бонусите ще заминат към електроенергийната мафия”, заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Следващата седмица работодателите ще поискат среща с главния прокурор. Подготвя се още поредица от срещи - с 
Комисията за защита на конкуренцията, с Комисията за конфликт на интереси и с парламентарните комисии, информира 
БГНЕС. 
Велев припомни, че когато цената на тока е била намалена с 5-10% за индустрията е имало дефлация в продължение на 
две години и ръст на заплатите с 8%, което е било най-висок ръст за целия Европейски съюз. 
 „В момента обаче цената се увеличава с 15-20%, смятате ли, че ще се запазят цените същите и ще продължи ли ръстът на 
заплатите”, попита той. 
Той обясни, че средно в ЕС битът плаща два пъти и половина по-висока цена от индустрията, което означава, че ако бита 
плаща 100 евро, индустрията плаща 40 евро. В България това съотношение е следното, ако потребителите плащат 100 лв., 
бизнесът плаща 70 лв. 
Велев посочи още, че протестът е крайна форма. 
"Ние се готвим за протест на 30 септември, но не го желаем. Искаме реформи в енергетиката и сме готови да окажем пълна 
подкрепа за реализирането им", посочи още Васил Велев. 
Видеото може да видите тук. 
 
Телевизия БТВ 
 
√ Заради по-скъпия ток за бизнеса без коледни бонуси тази година 
Бизнесът предупреди, че няма да има пари за коледни бонуси, а стоките за крайния потребител ще поскъпнат, след като 
получи първите си фактури с по-високата цена на тока 
Работодателите искат цената на индустриалния ток да се върне на нивото преди увеличението от това лято и се готвят за 
нов протест на 30 септември. 

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_6jt7admm
http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/09/10/123691/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B5-%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/?utm_source=news&utm_medium=link&utm_campaign=menu
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При ръст на цената на електроенергията с 15-20% за индустрията ще сме свидетели на инфлация, ръст на цените на дребно, 
на намаляване на разходите, а някъде и съкращаване на персонала, обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Бизнесът настоява държавата да спази обещанието си за реформа в енергетиката, а от ноември цената на тока за бизнеса 
да се върне на старите нива. 
„Тази цена трябва да бъде платена от някой. Досега бизнесът не плащаше пълната цена и увеличението беше съвсем 
естествено. Ако бизнесът не ги плати, това означава обществото да ги плати”, коментира икономистът Калоян Стайков. 
И анализаторите, и бизнеса обаче са единодушни - ключово за решаване на кризата в енергетиката са заключенията за 
финансовата инспекция за злоупотребите в сектора. 
Видеото може да видите тук. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Губим над 100 000 работни места заради цената на тока 
Заради високите цени на тока за бизнеса и увеличената добавка "задължения към обществото" ще се загубят 106 540 
работни места. Това каза в предаването „Здравей, България“ по Нова тв Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Той се позова на доклад на международната консултантска агенция "Ърнст енд Янг". 
Заради увеличението, гласувано от КЕВР, работодателите излизат на протест в края на месеца. 
"Това започва да се превръща в общ проблем и в момента ескалира с това непремерено увеличение на цените от порядъка 
на 15-20%”, заяви още Велев.  
Според анализите при сегашната ситуация за една година ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената 
на електроенергията, поясни Велев. Загубите от непроизведена продукция пък ще бъдат над 10 милиарда евро годишно. 
"Със сигурност в нашата енергетика има кражби, разхищения и узаконен грабеж. Има много ВЕИ-та, които са присъединени 
в нарушение на закона, а не са произвели нито един киловатчас. Срещу това са взети пари и за всички тези случаи ще 
подадем сигнал в прокуратурата, обясни Васил Велев. 
Видеото може да видите тук. 
 
√ Работодателите готвят нов протест на 30 септември 
Нов протест готвят работодателите на 30 септември, съобщи БГНЕС. 
Проблемът с електроенергията става все по-тежък. Това заяви пред. на БСК Божидар Данев. Той припомни, че на 3 юли е 
била проведена среща на работодателските организации с премиера Борисов, Делян Добрев и др. и е постигната 
договореност, да бъде внесена пътна карта за промени в енергетиката до 24 юли. 
Това обаче не се е случило и цените рязко са били увеличени. "Решението на КЕВР влезе в сила от 1 август. Доста е 
непочтено да се говорят неистини от устата на обществено познати лица", посочи Данев като визира пред. на КЕВР Иван 
Иванов. 
Добавките в цената на тока имат ръст от 67.6% спрямо миналата година. За средното напрежение - ръстът е 17-20% ръст в 
цените за бизнеса. България е на второ място в ЕС след Дания по размера на доставката в цената за енергия. Това прави 
икономиката ни неконкурентоспособна. Така страните към които изнасяме енергия са по-конкурентни, смята Данев 
Работодателите настояват от 1 ноември цените на енергията да бъдат на нивата от август. Ръководителите на БЕХ и ЕСО са 
се съгласили с това предложение. 
Те настояват и за Пътна карта за реформи в енергетиката, за това също настояват, и това е било обещано от премиера 
Борисов. 
Ако не променим тази цена, ще имаме трайно неконкурентна икономика. Работодателите искат и промени в законите за 
енергетиката и да не ес позволява изкупуване на енергия с преференциални цени (зелена енергия). 
Задължения към обществото - настояват за настояване на разкриване на собствениците на ВЕИ-та за тях, чиято енергия се 
изкупува по префернциални цени. 
Искат и оставката на Иван Иванов, който публично говори неистини. 
Настояват и за независим одит в енергетиката, тъй като вече има огромни негативи от промените които се правят и това се 
отразява най-вече на обикновените хора. 
Работодателите подготвят и сигнал в прокуратурата срещу тези действия. Работодателите плашат и с протести, които ще 
се проведат на 30 септември. 
 
Вестник Труд 
 
√ Васил Велев: Губим над 100 000 работни места заради високите цени на тока 
Заради високите цени на тока за бизнеса и увеличената добавка "задължения към обществото" ще се загубят 106 540 
работни места. Това каза в предаването „Здравей, България“ по Нова тв Васил Велев от Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. Той се позова на доклад на международната консултантска агенция "Ърнст енд Янг". 
Заради увеличението, гласувано от КЕВР, работодателите излизат на протест в края на месеца. 
"Това започва да се превръща в общ проблем и в момента ескалира с това непремерено увеличение на цените от порядъка 
на 15-20%”, заяви още Велев.  
Според анализите при сегашната ситуация за една година ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената 
на електроенергията, поясни Велев. Загубите от непроизведена продукция пък ще бъдат над 10 милиарда евро годишно. 

http://m.btvnovinite.bg/article/bulgaria/ikonomika/zaradi-po-skapija-tok-za-biznesa-njama-da-ima-koledni-bonusi.html
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4975977
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"Със сигурност в нашата енергетика има кражби, разхищения и узаконен грабеж. Има много ВЕИ-та, които са присъединени 
в нарушение на закона, а не са произвели нито един киловатчас. Срещу това са взети пари и за всички тези случаи ще 
подадем сигнал в прокуратурата, обясни Васил Велев. 
Видеото може да видите тук. 
 
√ Работодателите готвят нов протест на 30 септември  
Нов протест готвят работодателите на 30 септември, съобщи БГНЕС. 
Проблемът с електроенергията става все по-тежък. Това заяви пред. на БСК Божидар Данев. Той припомни, че на 3 юли е 
била проведена среща на работодателските организации с премиера Борисов, Делян Добрев и др. и е постигната 
договореност, да бъде внесена пътна карта за промени в енергетиката до 24 юли. 
Това обаче не се е случило и цените рязко са били увеличени. "Решението на КЕВР влезе в сила от 1 август. Доста е 
непочтено да се говорят неистини от устата на обществено познати лица", посочи Данев като визира пред. на КЕВР Иван 
Иванов. 
Добавките в цената на тока имат ръст от 67.6% спрямо миналата година. За средното напрежение - ръстът е 17-20% ръст в 
цените за бизнеса. България е на второ място в ЕС след Дания по размера на доставката в цената за енергия. Това прави 
икономиката ни неконкурентоспособна. Така страните към които изнасяме енергия са по-конкурентни, смята Данев 
Работодателите настояват от 1 ноември цените на енергията да бъдат на нивата от август. Ръководителите на БЕХ и ЕСО са 
се съгласили с това предложение. 
Те настояват и за Пътна карта за реформи в енергетиката, за това също настояват, и това е било обещано от премиера 
Борисов. 
Ако не променим тази цена, ще имаме трайно неконкурентна икономика. Работодателите искат и промени в законите за 
енергетиката и да не ес позволява изкупуване на енергия с преференциални цени (зелена енергия). 
Задължения към обществото - настояват за настояване на разкриване на собствениците на ВЕИ-та за тях, чиято енергия се 
изкупува по префернциални цени. 
Искат и оставката на Иван Иванов, който публично говори неистини. 
Настояват и за независим одит в енергетиката, тъй като вече има огромни негативи от промените които се правят и това се 
отразява най-вече на обикновените хора. 
Работодателите подготвят и сигнал в прокуратурата срещу тези действия. Работодателите плашат и с протести, които ще 
се проведат на 30 септември. 
 
Информационна агенция Фокус 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Лъжа е, че досега потребителите са плащали много повече в цената на електроенергията, 
отколкото индустрията за „задължение към обществото“ 
София. Демагогията за това, че у нас в цената на електроенергията досега потребителите са плащали много повече, 
отколкото индустрията за „задължение към обществото“ е една дебела, дърта, циганска лъжа. Това каза Васил Велев, 
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, по време на пресконференция, на която 
работодателските организации представят бъдещите си действия за разрешаване на проблемите в енергетиката, предаде 
репортер на Агенция „Фокус”. „КЕВР дори не могат да излъжат интелигентно“, заяви Велев. „Казаха, че намаляват от 53 лв. 
на 38 лв. „задължение към обществото“ на бита, което е намаление с 15 лв., но цената за бита се намаля с 16 ст. на мегават 
час. 16 ст. равни ли са на 15 лв.“, попита той. „Ето защо такъв човек като Иван Иванов не може да бъде председател на 
комисия. Той даже не може да излъже интелигентно“, посочи още Велев.  
Деница СТОИЛОВА 
 
√ Румен Радев: Бизнесът настоява от 1 ноември цената на тока за стопанските потребители да паднe 
София. Бизнесът настоява от 1 ноември цената на тока за стопанските потребители да паднe . Това заяви в обзорното 
предаване „Това е България“ на Радио „Фокус“ Румен Радев, заместник-председател на Управителния съвет на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите му възможните резерви за да се предотврати увеличаването 
на електроенергията не са използвани. Румен Радев подчерта, че едно от исканията към управляващите е отмяна на 
промените в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници.  
"Едно от нещата, които наистина държим да се случат е по-скоро решение, а не законодателна инициатива на Народното 
събрание - решение за мораториум върху въвеждането в ескплоатация и присъединяването на инсталации с ВЕИ-тата, по 
аналогия, както са направили с шистовия газ. Малко да се успокоят нещата, надхвърлили сме квотите, няма нужда да 
правим такова нещо", коментира Румен Радев. Той допълни, че един такъв мораториум до 2020 година е съвсем резонен, 
тъй като ще намали тежестта, която страната може да очаква в следващия период.  
"По отношение на законодателните промени трябва да се отмени това, което енергично и бързо Народното събрание прие 
в края на сесията си, преди лятната ваканция. Става дума за присъединяването на инсталации, които да работтя с 
животинска тор", поясни Румен Радев. Той уточни, че трябва да се направят необходимите промени, да се отвори 
информацията за всички, които получават някакви надбавки, това са американските централи и ВЕИ-инсталациите. Румен 
Радев коментира, че от Асоциацията на индустриалния капитал в България ще настояват за разкриване на собствеността 
на централите и възобновяемите енергийни източници. По думите му централите трябва да публикуват информация за 
дейността си. По този начин ще стане ясно каква е структурата на разходите им, каква е надценката и за какво се плаща, 
допълни той. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4976082
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Радио Фокус 
 
√ Румен Радев, АИКБ: Настояваме за мораториум върху въвеждането в експлоатация на инсталации с ВЕИ 
Румен Радев, зам.-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в интервю за 
предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“  
Водещ: Работодателските организации настояват цената на тока за бизнеса да бъде намалена от 1 ноември. Те поставиха 
няколко условия и предупредиха, че ако не бъдат изпълнени до края на месеца, ще проведат нов национален протест на 
30 септември. Г-н Радев, как аргументирате вашето искане?  
Румен Радев: Нека да се върнем преди това малко назад - как се вдигнаха тези цени. С няколко изменения в Закона за 
енергетика се очакваше да се създадат възможности за буфери, които да позволят задържане на цената преди настоящето 
увеличение или евентуално, ако има такова увеличение, то да бъде съвсем в границите на поносимото. Тоест говорим за 
проценти от порядъка на 1-2. Многократно преди това, макар и под други калкулации, председателят на КЕВР г-н Иванов 
заявяваше как увеличението за бизнеса ще бъде именно до 2 процента. Вместо това ние сме свидетели вече и във 
физическия смисъл на думата, тъй като получаваме фактурите си за електроенергия за предходния месец за увеличение, 
което за различните региони на страната варира между 17 до към 19,5 почти 20 процента. При някои от по-малките 
компании и малко над 20 процента. Тоест, когато говорим за възстановяване на цената от преди увеличението, един от 
основните ни аргументи е, че очевидно не се използваха заложените буфери, заложените възможности за неувеличаване 
на цената през измененията в Закона за енергетика. Това е веднъж. Втори път – първата половина на юли в резултат на 
активни разговори водени с представители на изпълнителната власт, се набелязаха доста мерки, които са в 
компетентността на изпълнителната власт. Тоест мерки, засягащи стартирането на реални реформи в държавния дял на 
енергетиката. Нещо, което за съжаление не беше отразено в работата на КЕВР. Освен това започнаха се, набелязаха се 
някакви мерки и сякаш останаха само като идея. Те дори не немериха отражение в някакъв програмен документ, при който 
да има разписана мярка, да има разписан кой провежда тази мярка, в какви срокове се провежда, с какъв ефект от нея и 
респективно каква отговорност и от кого се носи, ако тази мярка не се прави. Това е разбирането ни и за пътна карта. Тези 
неща като не се случиха, съчетани с този силен удар, който получихме, както впрочем през увеличение на „задължение 
към обществото“ като ценова компонента, така и през мрежовите такси, за които не знам защо някак си все се пропуска 
да се говори, това доведе накрая до цена и до сметка, която можем да преглътнем в рамките на месец примерно, но това 
не може да е дългосрочно решение.  
Водещ: Вие настоявате да паднат цените, но с колко точно? На какви нива е вашето разбиране за падане на цените на 
електроенергията?  
Румен Радев: Преди това шоково увеличение на „задължение към обществото“ размерът му беше 18,93 лв. Съответно 
мрежовите компоненти примерно за купуващите електроенергия на високо напрежение, тоест от мрежата на 110 kW, 
мрежовите компоненти бяха 7,98 лв. и двете поскъпнаха съответно с над 100 процента – „задължение към обществото“ 
до 37,90 лв. и с над 7 процента до 8,56 в мрежовите компоненти високо напрежение. Казвам тези основно две добавки, 
тъй като по-голямата част от едрия бизнес, от големите предприятия, енергоинтензивните предприятия са купувачи на 
високо напрежение. Ние очакваме корекцията да е всъщност с увеличенията в тези размери. Нещо повече – да ви 
припомня, че се подготвяше и се изготви някаква наредба, която трябва частично да компенсира по- енергоинтензивните 
производства. Когато се подготвяше тази наредба, това е труд още от миналата година, ако не ме лъже паметта ние 
сигнализирахме, че искаме да се работи по нея от месец юни, когато излязоха европейските насоки в тази посока. В 
България реално започна да се работи януари – февруари и по-активно в месеците след април тази година. Ние очаквахме 
с тази наредба енергоинтензивните производства дори да получат отстъпки от цената, която беше преди първи август, пък 
какво да говорим за това, което се случи с увеличението. Говорим за нещо съвсем различно. Ние очаквахме дори отстъпки 
за енергоинтензивните производства спрямо нивата от 18,93 лв. на „задължение към обществото“. Вместо да получим 
това ние получихме едно увеличение с почти 20%. Това е някакъв абсурд.  
Водещ: Доколкото разбрахме от пресконференцията, която работодателските организации обединено днес дадоха, вие 
настоявате и за отмяна на промените в Закона за енергията от ВЕИ. Защо според вас това е важно?  
Румен Радев: По две причини. Първо и от чисто икономическа гледна точка, финансова гледна точка, тъй като разчетите, 
които започнаха много бързо след това да се появяват бяха, че очакванията за всяко едно от трите ЕРП-та са за включване 
от порядъка между 60 и 80 MW мощност на тези инсталации, работещи с някакъв процент, примерно над 50 процента 
животинска тор, тоест това означава тотално включване на едни нови между 180 и над 200 MW. Някой на пръв поглед ще 
каже: „Е, това нищо не е, след като толкова хиляди мегавати се направиха във ветрогенераторни паркове и във 
фотоволтаици“. Да, но има уловка в цялата тази работа и тя е, че докато при соларите, при фотоволтаиците дори и да 
работят 1400 часа годишно, над един праг има изкупуване с вече редуцирана надбавка, то работещите инсталации на 
животинска тор могат да отчитат и над 6000 – 7000 часа работа. Тоест това е едни коефициент поне 5 до 6, с който вие 
трябва да умножите инсталираните примерно 200 MW, умножени по 5 това вече прави 1 GW, 1000 MW мощности – нови 
мощности също с преференции, също с надбавки и едно гарантирано дългосрочно изкупуване на електроенергията. Това 
не е ли абсурдно?! При положение, че в същото време ние говорим как сме преизпълнили всички изкисвания към 
България, надхвърлили сме минималната квота съществено до 2020 година, говорим в същото време, че именно тези 
надбавки натоварват всички ни – индустрия и бит. Бит както директно, така и индиректно през участието си в българската 
индустрия. Ето това веднага ни води до втория ефект, който търсим. Освен чисто икономическия, който би бил негативен 
с тези инсталации, тук има и морално-политически аспект. Говорим едно, а изведнъж в пленарна зала се предлага и гласува 
нещо съвсем друго.  
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Водещ: Твърди се, г-н Радев, че в цената на електроенергията досега потребителите са плащали много повече отколкото 
индустрията за „задължение към обществото“. Къде свършва фолклорът и къде започва истината?  
Румен Радев: По делата ще ги познаете, нали така е приказката. Съответно по сметките, които всеки един от нас получава 
– и вие, и аз, като физически лица в домовете си, вие да сте забелязали ред до ден днешен във вашата сметка „задължение 
към обществото“? Няма такова понятие по отношение на бита. По отношение на бита ние с вас купуваме електроенергия 
на регулиран пазар. Ние с вас купуваме енергия по регулирана цена. Има малки различия според това дали ще бъде 
тарифирана на нощна, дневна или ще бъде еднотарифна, но това не е съществено. В стойността на потребяваната от нас 
електроенергия всъщност се включва закупуваната електроенергия с преференциите от страна на обществения доставчик, 
тоест разбирайте НЕК в случая, и вече към тази цена започват да се добавят мрежовите добавки от оператора, където се 
намираме. Битът не заплаща такава такса. Тя е скрита в цената на електроенергията. Като потребители аз и вие купуваме 
цена на дребно, като индустрия аз купувам за предприятието цена на едро. Тоест електроенергията, която аз купувам като 
активна енергия е в момента на цена около 78 лв. като купувам на високо напрежение. Това, което купувам като бит и 
виждам в сметката си е от порядъка на около 120 лв. Останалото са мрежови компоненти. Това е много важно да го 
разбирате.  
Водещ: Дотук говорихме за вашите искания, имате ли предложения, с които да се преодолеят абсурдите, за които 
споменахте? 
Румен Радев: Да, определено. Едно от нещата, които държим да се случат, е решение за мораториум върху въвеждането 
в експлоатация на инсталации с ВЕИ-та. По аналогия, както се направи с шистовия газ. Малко да се успокоят нещата. 
Надхвърлили сме квотата и няма нужда да правим такова нещо. Един такъв мораториум до 2020 г. е съвсем резонен, най-
малкото ще намали тежестта, която бихме очаквали в следващия период. По отношение на законодателни промени – 
естествено трябва да се отмени това, което тихо-мълком, енергично и бързо НС прие към края на сесията си преди лятната 
ваканция, става дума за преценяването на инсталации, които да работят с животинска тор. Това, което считаме, че е важно 
да се случи, да се направят необходимите промени има различни варианти в кои от законите точно, но най-простичко 
казано да се отвори информацията за всички, които получават някакви надбавки. Тоест това са американски централи, 
това са ВЕИ инсталациите. Те да бъдат урегулирани и да публикуват информация за дейността си така, както всяка една от 
нашите компании. При това положение ще бъде ясно каква е структурата на разходите им, какви са надценките им, за 
какво се плаща – така, както и за нас това е ясно. Тоест да има публичност на такава информация. Много неща тогава бързо 
ще се разберат. За вас като медия, знаете, че има законово изискване за разкриване на собствеността в медията, това го 
има и при банките. Защо това да го няма и при получаващите преференции, тоест надбавки, икономически субекти? Пак 
същите американски централи и съответно ВЕИ-та, тоест и за тях да е ясно кой стой като собственик. Като започнат да ги 
прехвърлят, вместо сегашните офшори на секретарките си, много лесно ще се разбере кой, кой е в енергетиката.  
Росица АНГЕЛОВА 
 
Информационна агенция БГ НЕС 
 
√ Васил Велев за енергетиката: Кражби, разхищения и узаконен грабеж 
Фотоволтаици произвеждали електроенергия нощем 
Протест на работодателите, включително и на техните работници, в края на месеца заради цената на тока. Бизнесът твърди, 
че ще търпи милиони загуби и освен това ще се наложи да се съкращават служители. "Това започва да се превръща в общ 
проблем и в момента ескалира с това непремерено увеличение на цените от порядъка на 15-20%”, коментира в „Здравей, 
България” по Нова телевизия Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал. 
Според анализите при сегашната ситуация за една година ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената 
на електроенергията, поясни Велев. Загубите от непроизведена продукция пък ще бъдат над 10 милиарда евро годишно.  
"Със сигурност в нашата енергетика има кражби, разхищения и узаконен грабеж. Има много ВЕИ-та, които са присъединени 
в нарушение на закона, а не са произвели нито един киловатчас. Срещу това са взети пари и за всички тези случаи ще 
подадем сигнал в прокуратурата, обясни Васил Велев. 
Велев разкри шокиращи факти - фотоволтаици произвеждали електроенергия нощем. Той се пошегува, че вероятно е 
имало пълнолуние. /БЛИЦ 
 
investor.bg 
 
√ По-високата цена на тока може да свие инвестициите с 212 млн. евро 
Работодателите планират нов протест срещу поскъпването на тока в края на септември в София 
Увеличаването на цената на тока за бизнеса има потенциал да изтрие продукция от реалния сектор на стойност 10 млрд. 
евро годишно, да свие инвестициите с 212 млн. евро и да предизвика съкращения или неназначаване на нови служители 
в различни отрасли. В средносрочен план изгубените работни места могат да бъдат почти 107 хил. 
Това показва анализ на E&Y, представен от четирите национално представени работодателски организации у нас - КРИБ, 
БТПП, БСК и АИКБ. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев посочи, че според доклада България е на второ място в ЕС по размер на 
"политическите разходи" в цената на тока. Това прави българската икономика неконкурентоспособна, категорични са от 
бизнес организациите. Това се задълбочава още повече и поради факта, че износът на ток от България не е обложен с 
добавките, допълни изпълнителният директор на БСК Божидар Данев. 
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Васил Велев от АИКБ беше категоричен, че новите фактури за електроенергия вече показват реалните данни, според които 
цената на тока се е повишила с 15 -20%, а не както сочеха предишни изчисления на Комисията за енергийно и водно 
регулиране за съизмеримост на скока на цената с инфлацията. 
По тази причина бизнесът настоява за връщането на цената на тока от 1 ноември на нивото от преди 1 август, за отпадне 
на преференциите за централите на биомаса, приети в последните промени в Закона за енергетиката, както и за 
международен одит в енергетиката. 
Работодателите не се отказват и от искането си за оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, защото „говори 
неистини в публичното пространство". Цветан Симеонов от БТПП посочи още, че регулаторът работи непрозрачно и поиска 
по един комисар от работодателските и синдикалните организации да участват в работата на Комисията. 
Организациите подготвят сигнали до прокуратурата и до Европейската комисия за нарушения в управлението на 
българската енергетика. От Брюксел ще бъде потърсен отговор има ли неравнопоставеност на бизнеса и има ли "драстични 
деформации в управлението на българската енергетика", посочи Данев. Сигнал ще има и до Комисията за защита на 
конкуренцията за наличие на картелно споразумение, защото производителите на електроенергия са вдигнали цените с 
5% след създаването на Фонда за спасение на енергетиката. 
Домусчиев уточни още, че през следващата седмица ще бъдат подадени и два сигнала до прокуратурата относно 
подписването на договорите с двете т. нар. "американски централи" в Маришкия басейн. Според него те са крайно 
неизгодни и дори да няма действия срещу хората, които са ги подписали, е добре поне обществото да има информация за 
тях. 
Вторият сигнал ще визира бума на ВЕИ-мощностите преди няколко години и въпроса защо са били давани толкова бързо 
разрешения за присъединяване на централи. 
Работодателите планират и нов протест срещу поскъпването на тока, който ще се проведе на 30 септември в София. 
 
darikfinance.bg 
 
√ Бизнесът очаква огромни загуби от скъпия ток 
Работодатели и работници ще протестират в края на месеца заради цената на тока. Бизнесът твърди, че ще реализира 
загуби за милиони и освен това ще се наложи масово съкращаване на служители. 
"Това започва да се превръща в общ проблем и в момента ескалира с това непремерено увеличение на цените от порядъка 
на 15-20%", коментира пред Нова телевизия Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на 
индустриалния капитал. 
По думите му, при сегашната ситуация за една година ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената на 
електроенергията. Загубите от непроизведена продукция пък ще бъдат над 10 милиарда евро. 
"Със сигурност в нашата енергетика има кражби, разхищения и узаконен грабеж. Има много ВЕИ-та, които са присъединени 
в нарушение на закона. Срещу това са взети пари и за всички тези случаи ще подадем сигнал в прокуратурата", обясни 
Васил Велев. 
 
viaranews.com 
 
√ Шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев: Коледните добавки и купоните за храна ще отидат в 
енергийната мафия 
Коледните добавки и купоните за храна ще отидат в енергийната мафия, заяви председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. Според него предприятията от икономиката вече са получили първите 
сметки за електрическа енергия след увеличението, прието в края на юли. Те са с 15-20 на сто по-високи, така както ние 
прогнозирахме, заяви той. Според него на първо място ще бъдат жертвани социални придобивки като купони за храна и 
коледни добавки. Вече се правят планове за съкращаване на работни места, а като последна мярка – вдигане на цените за 
продукцията на външния пазар. Това е директния резултат от новата по-висока цена на тока чрез увеличението на 
добавката „обществена отговорност“, обявиха работодателите на специална пресконференция днес. В нея участваха Васил 
Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Божидар Данев – изп. председател на 
Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес; Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-
промишлена палата; Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ще представят два сигнала следващата седмица. За 
целта те ще поискат нарочна среща с главния прокурор Сотир Цацаров. Единият е за двете американски централи, вторият 
е за бума на ВЕИ-тата. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ По-скъп ток означава 106 940 загубени работни места за година 
Председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев заяви в ефира на Нова 
телевизия, че ако се увеличи цената на тока, това ще доведе до 106 940 загубени работни места в рамките на година. 
Велев призна, че ще има протест на работодателите, включително и на техните работници, в края на месеца заради цената 
на тока. 
"Това започва да се превръща в общ проблем и в момента ескалира с това непремерено увеличение на цените от порядъка 
на 15-20%", заяви Велев. 
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"Според анализите при сегашната ситуация за една година ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената 
на електроенергията. Загубите от непроизведена продукция пък ще бъдат над 10 милиарда евро годишно", каза още той. 
"Със сигурност в нашата енергетика има кражби, разхищения и узаконен грабеж. Има много ВЕИ-та, които са присъединени 
в нарушение на закона. Срещу това са взети пари и за всички тези случаи ще подадем сигнал в прокуратурата", обясни 
Васил Велев. 
 
√ Работодателите: Коледните добавки ще отидат в енергийната мафия 
Излизат на протест в София на 30 септември от 11 ч. 
„Коледните добавки и купоните за храна ще отидат в енергийната мафия". Това заяви вчера председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев. Според него предприятията от икономиката вече са получили първите 
сметки за ел.енергия след увеличението, прието в края на юли. 
Те са с 15-20 на сто по-високи, така както ние прогнозирахме, заяви той. Според него на първо място ще бъдат жертвани 
социални придобивки като купони за храна и коледни добавки. Вече се правят планове за съкращаване на работни места, 
а като последна мярка - вдигане на цените за продукцията на външния пазар. Това е директния резултат от новата по-
висока цена на тока чрез увеличението на добавката „обществена отговорност", смятат работодателите на специална 
пресконференция днес. 
В нея участваха Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Божидар Данев – изп. 
председател на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес; Цветан Симеонов – председател на 
Българската търговско-промишлена палата; Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България. 
Работодателите и синдикатите поискаха за първи път да имат свои комисари в състава на Комисията за енергийно и водно 
регулиране. Много от договорените мерки за бизнеса по време на споразумението при премиера въобще не бяха 
коментирани и взети под внимание от КВЕР, заяви Велев. „Затова за пореден път искаме истовката на шефа на комисията 
Иван Иванов. 
„Ние не искаме държавата да се бръкне и да плати компенсации за енергоинтензивните производства. Не искаме да няма 
пари за пътища, за пенсии. Искаме да се спрат кражбите в енергетиката. Тогава ние ще дадем приноса си към държавния 
Бюджет като корпоративен данък, като работни места и инвестиции", заяви Кирил Домусчиев. 
От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ще представят два сигнала следващата седмица. За 
целта те ще поискат нарочна среща с главния прокурор Сотир Цацаров. Единият е за двете американски централи, вторият 
е за бума на ВЕИ-тата. "Защо се изкупува ел.енергия без разрешителни. Има драстични случаи, в които фотоволтаици са 
работили нощно време.За всичко това трябва да има виновни", смята Домусчиев. 
Работодателите готвят проект за закон, който да задължи предприятията-монополисти в енергетиката да декларират 
тримчесечните си финансови отчети, да покажат на светло собствеността си и свъзраните фирми и заплатите на 
мениджмънта. Това важи за всички, които произвеждат ел.енергия, която се изкупува на преференциални цени. 
Според Кирил Домусчиев в България има инсталирани мощности за 12000 мегават часа, които се изкупуват на 
преференциални цени, а реалното потребление е едва 3500-4500 мегаватчаса. 
На 30 септември работодателските организации организират пореден протест срещу високите цени на тока. Хиляди ще се 
съберат в 11 ч. в София. 
Работодателите представиха и проучване на германския клон анализаторската агенвция Ърнст енд Янг. Според него близо 
107 000 души ще останат на улицата заради по-високите цени на ел.енергията за бизнеса. 
 
√ Скъпият ток изяжда 106 540 работни места 
Ако не се подпомогнат енергоемките индустрии, фискът ще загуби 15 млн. лв. от данъци 
На второ място сме в Европа по "политически разходи" за ел. енергия, сочи доклад на "Ърнст енд Янг" 
Цената на тока за бизнеса скочи с около 13 % в края на юли след решението на Комисията за енергийно и водно регулиране 
/КЕВР/. Експертите вдигнаха ставката на добавката "задължения към обществото" от 18,63 лв. на 38 лв., което предизвика 
яростни протести на бизнеса. 
На практика тази добавка цели да регулира цената на тока, а обществото и икономиката да платят разходите от грешни 
политически решения в областта на енергетиката, обясни експертът Стамен Тасев пред "Стандарт". Става дума най-вече за 
"грешните пари", пръснати покрай необмислени проекти като АЕЦ "Белене" и хидросъоръжението "Цанков камък". 
Компенсациите, които енергоемките бизнеси ще получат, за да бъдат конкурентоспособни, ще могат да се изплащат едва 
след като нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ получи одобрение от Европейската комисия. 
В подкрепа на позицията на бизнеса е докладът на международната консултантска агенция "Ърнст енд Янг", с който 
"Стандарт" разполага. 
Високите цени на тока за бизнеса и увеличената добавка "задължения към обществото" ще изядат 106 540 работни места, 
ако държавата не подпомогне енергоемките производства. Това се посочва в доклад на агенцията "Ърнст енд Янг". 
Според него "подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзстановяемите разходи, формиращи т. нар. цена за "задължения към 
обществото", има потенциал да затрие годишна продукция в реалния сектор за 10,303 млн. евро, добавена стойност за 
над 1,921 млн. евро, 212 млн. евро годишно инвестиции и над 106 940 работни места". 
Това е експертната оценка на средносрочните ефекти на евентуалния апокалиптичен сценарий, в който индустрията се 
намира месец след драстичния ръст на цените. Все още се очаква отговор от Европейската комисия по процедурата за 
нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта на ВЕИ. 
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В същото време оценката на анализаторите сочи, че България е на второ място в ЕС по размер на "политическите разходи" 
в цената на тока. 
Докладът на "Ърнст енд Янг" поставя акцент върху икономическите и фискалните ефекти от изменението на цена 
"задължение към обществото" и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ. Анализаторите оценяват 
последствията от новата цена "задължения към обществото" на базата на три сценария. Първият е ръстът на цената без 
облекчения за засегнатите индустрии. Вторият е прилагане на Наредбата за облекчаване на тежестта на ВЕИ за уязвимите 
индустрии, а третият е прилагане на Наредбата за облекчаване на тежестта на ВЕИ към старата цена на тока, който включва 
добавка от 18,93 лв./Мвтч. 
Анализът сочи, че от въвеждането й през 2009 г., цената за "задължения към обществото" за индустрията е нараснала 
около 9 пъти до 2014 г., а от началото на август 2015 г. ръстът е почти двоен. Сравнение на тарифите в ЕС показва, че в 
България политическите разходи към крайната цена на електроенергията за индустрията са сред най-високите. От 
началото на август заемаме второ място по този показател в ЕС. Това се дължи на факта, че от години държавите членки 
прилагат политики за облекчаване на енергоемките индустрии от тези нетипични разходи. Включително и Румъния въведе 
схема за подпомагане на енергоемките си индустрии и ще предостави държавна помощ в размер на 750 млн. евро. 
Анализът на ефектите подкрепя решението на законодателя и усилията на изпълнителната власт в България за 
реализиране на политика, насочена към намаляване на тежестта на цена "задължения към обществото" за засегнатите 
енергоинтензивни индустрии. 
Кои са основните рискове за т. нар. енергоинтензивни индустрии? 
На първо място големите компании, опериращи на силно конкуренти глобални пазари и с борсово определени цени на 
произведените продукти, няма да могат да прехвърлят тези допълнителни разходи към клиентите си. В резултат 
оперативната печалба на дружествата в тези сектори ще се свие. Това създава риск производителите да не бъдат в 
състояние да генерират достатъчно средства за покриване на очакваната възвръщаемост на своите капиталовложители 
(собственици и кредитори). Което може ще доведе до закриване на дейността им. Подобен сценарий ще има пагубно 
влияние върху сектора и икономиката. Увеличение на цената за задължения към обществото (без прилагане на 
облекчения) би било еквивалентно на облагане на оперативната печалба на енергоемките компании средно с около 20% 
данък. При предоставяне на схемата за облекчения в случая на увеличение на енергийните разходи, ще намали данъка до 
средна стойност от 6 на сто, смятат анализаторите на "Ърнст енд Янг". 
Изчисленията сочат, че ако цената за задължения към обществото се увеличи, но бъде въведено облекчение, икономиката 
рискува да загуби в средносрочен план: 
- Годишна продукция от 4,055 млн. евро в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и допълнително 3,590 млн. евро в 
други сектори на икономиката като косвен ефект. Това са общи загуби от 7,644 млн. евро. По този начин помощта води до 
намаляване на риска с 2,659 млн. евро. 
- Годишна брутна добавена стойност от 448 млн. евро в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и 1,014 млн. евро в 
други сектори на икономиката като косвен ефект или общо 1,461 млн. евро. По този начин помощта води до намаляване 
на риска с 460 млн. евро. 
- 14,910 работни места в енергоемките отрасли (пряко въздействие) и допълнително 49,777 работни места в други сектори 
на икономиката (косвен ефект) или общо 64,687 работни места. По този начин помощта води до намаляване на риска с 
42,253 работни места. 
- Годишни инвестиции от 141 млн. евро в енергоемките отрасли. По този начин помощта води до намаляване на риска със 
71 млн. евро. 
Не по-малко значими са и негативните фискални ефекти. От 1 август 2015г., с влизането в сила на новите цени без действащ 
механизъм за намаляване на тежестта за засегнатите индустрии, бюджетът рискува да загуби около 2 млн. евро данък 
върху доходите на физическите лица (ДДФЛ), около 7 млн. евро осигуровки и около 6 млн. евро корпоративен данък. 
Ако Наредбата бъде одобрена от ЕК, загубите за фиска ще са сведени до 1 млн. евро ДДФЛ, около 3 млн. евро осигуровки 
и около 2 млн. евро корпоративен данък. В случай, че цената за задължения към обществото се задържи на нивото от 2014 
г. и помощта бъде въведена, се очакват допълнителни постъпления в бюджета в размер на около 2 млн. евро ДДФЛ, 9 млн. 
евро осигуровки и 3 млн. евро корпоративен данък, което ще компенсира над 17,5 % от средствата, отредени за 
компенсация. 
Докладът потвърждава опасенията на едрия бизнес, който реагира остро на новата ставка на добавката "задължения към 
обществото". Затова индустриите очакват все още КЕВР да преразгледат размера на добавката, като дори искат да падне 
под старите нива от 18,93 лв. на мегаватчас. 
В доклада на "Ърнст енд Янг" се прави преглед на подпомагането от страна на държавата към бизнесите на национално 
ниво. 
Предвиждайки потенциалния риск за конкурентоспособността на предприятията, Германия въведе такива мерки още през 
2003 г. и то при положение, че "зелената" добавка там е много по-висока от тази в България. Въпреки това, като се вземе 
предвид механизмът за подпомагане на енергоемката индустрия, индустриалните потребители в Германия плащат в пъти 
по-ниска добавка "зелена енергия" от тези в България, сочат анализаторите в доклада. 
 
√ Бизнесът иска връщане на цената на тока (ОБЗОР) 
Работодателските организации излизат на протест на 30 септември 
Цената на тока да бъде върната на нивата от преди поскъпването от 1 август още на 1 ноември, поискаха работодателите. 
На 30 септември те излизат на протест както срещу новата цената на електроенергията, така и заради липсата на пътна 
карта за реформи в сектора. Това беше обявено на съвместна пресконференция от председателите на Конфедерацията на 
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работодателите и индустриалците в България - Кирил Домусчиев, на БСК - Божидар Данев, на БТПП - Цветан Симеонов, и 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България - Васил Велев. Голяма част от работодателите вече са алармирали 
заетите в предприятията си, че или трябва да се вдигат цените, или да започнат да съкращават хора, обяви председателят 
на КРИБ Кирил Домусчиев. Искаме да се спрат кражбите в енергетиката, заяви той. 
"Тогава ние ще дадем приноса си към държавния бюджет като корпоративен данък, като работни места и инвестиции", 
допълни той. КРИБ е подготвила и два сигнала до прокуратурата, които ще бъдат предадени следващата седмица. 
Поискана е среща и с главния прокурор Сотир Цацаров. Първият сигнал е с искане да бъде потърсена отговорност на хората, 
които са подписали договорите за изкупуване на ток от американските централи. Вторият сигнал ще бъде за изкупуването 
на ток от ВЕИ-та. Бизнесът пита защо са получени толкова много разрешителни, както и защо е изкупуван ток от ВЕИ-та, 
преди да получат разрешително. Според Кирил Домусчиев в България има инсталирани мощности за 12 000 мегаватчаса, 
които се изкупуват на преференциални цени, а реалното потребление е едва 3500-4500 мегаватчаса. 
Направата на карта за промени в сектора беше договорна на среща с премиера Бойко Борисов на 3 юли, а картата трябваше 
да е факт още на 24-и същия месец, каза председателят на БСК Божидар Данев. 
Затова в протестите е включено и искане за подобен документ. Работодателите поискаха и оставка на председателя на 
КЕВР Иван Иванов. Бизнесът настоява и за законодателни промени, които включват отмяна на възможностите за 
включване на нови ВЕИ мощности, мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални 
цени на електроенергия от обекти, които са включени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. Както и разкриване на 
информация за собствениците и договорите на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени. 
Според Васил Велев, председател на АИКБ, вече се виждат резултатите от сериозното увеличение в цената на тока. През 
следващите месеци по думите му ще започнат да затварят врати собствениците на малък и среден бизнес. "Добавките в 
цената на тока имат ръст от 67,6% спрямо миналата година. За средното напрежение - ръстът е 17-20% в цените за бизнеса", 
заяви Божидар Данев. Увеличаването на цената на тока за бизнеса има потенциал да изтрие продукция на стойност 10 
млрд. евро годишно, да свие инвестициите с 212 млн. евро и да предизвика съкращения или неназначаване на нови 
служители като загубените работни места може да достигнат 107 хил., гласи анализ на E&Y. 
Цената на газа пада с 14,26% 
Цената на газа може да падне с 14,26% от 1 октомври. "Булгаргаз" предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за 
четвърто тримесечие на 2015 г. в размер на 415,20 лв./хм3 без акциз и ДДС. Това представлява намаление спрямо цената 
за третото тримесечие с 69,06 лв./хм3, или с 14,26%. Мотивът на "Булгаргаз" за исканото намаление е продължаващият 
спад на цената на петрола, обясни директорът на компанията Петьо Иванов. Според него има голяма вероятност на базата 
на нагласите на пазарите и съотношението между долар и лев цената на газа поне да не се повиши и в първите три месеца 
на 2016 г. По-евтиният газ може да доведе до падане на цената на парното, както и на тока, който НЕК изкупува от 
топлофикациите. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Работодатели: Скокът на еленергията ще „изяде” премиите за Коледа 
Бизнесът отново на протест срещу цените на тока 
Бизнесът излиза на втори протест по софийските улици на 30-и септември заради увеличението на тока от началото на 
август. Причината е, че преди дни фирмите са получили първите си фактури, според които еленергията е скочила с 15-20%. 
„Това увеличение е по-голямо от прогнозираното от КЕВР. Заради този ръст служителите могат да останат без премии за 
Коледа, без купони за храна, дори без работа“, заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев. Работодателите предупреждават, че за да компенсира по-високите сметки за ток, част от бизнеса може да 
увеличи цените на стоките. „Вижда се, че цената на хляба вече тръгна нагоре“, обясни председателят на Българската 
стопанска камара Божидар Данев. 
Според изчисления на работодателите увеличението на цената на тока за бизнеса може да доведе до свиване на 
инвестициите с 212 млн. лв. годишно. В средносрочен план изгубените работни места могат да бъдат почти 107 хил. За да 
се избегнат всички негативни последици, работодателите настояват от 1 ноември цената на тока да се върне на нивото от 
преди 1 август. За пореден път бизнесът поиска мораториум върху присъединяването на нови мощности, които продават 
ток на преференциални цени и оставка на шефа на КЕВР Иван Иванов. 
 
Вестник Класа 
 
√ Работодателите настояват за по-ниска цена на енергията от 1 ноември 
Премиерът Бойко Борисов не е откликнал на предложенията за нови мерки в енергетиката 
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и заплашиха с нови протестни действия в края на септември заради 
поскъпването на цената на електроенергията от 1 август. На практика те възобновиха исканията си цената на тока за 
стопанските потребители да не се повишава. Сега те настояват от началото на ноември тя да се върне на нивата си отпреди 
1 август. Организациите предлагат и разнообразни мерки, с които според тях ще бъдат спрени кражбите в енергетиката. 
Те представиха и данни от доклад на германския клон на EY, според който увеличаването на цената на тока от август може 
да свие инвестициите с 212 млн. евро и да доведе до загуба на работни места на 107 хил. души. 
Причината исканията на работодателите да бъдат обявени на пресконференция е, че премиерът Бойко Борисов не е 
откликнал на искането за среща, на която да бъдат обсъдени. Преди приемането на сегашните цени работодателите се 
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радваха на добър диалог с премиера и голяма част от законодателните промени, които бяха предприети, бяха тяхна идея, 
както и на синдикатите. Засега не е ясно дали последните ще подкрепят отново готвения от работодателите протест. 
Обвинения за картел 
Работодателските организации имат намерение да сезират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за картелно 
споразумение между производителите на електроенергия за цената, по която продават на свободния пазар. Според 
изпълнителния председател на БСК Божидар Данев, след като в края на юли със законови промени беше въведено 
изискването за 5% вноска във фонд "Сигурност на електроенергийната система", производителите са се разбрали да 
увеличат с толкова цените, по които продават на свободния пазар. Подобно действие беше напълно очаквано, тъй като е 
нормално, за да оцелеят дружествата, да се опитат да възстановят този разход чрез пазара. Според председателя на 
Асоциацията на търговците на електроенергия Мартин Георгиев обаче подобно увеличение не се наблюдава, макар през 
август да е имало увеличение на цените на АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-изток 2" с около 1-2%. По отношение на 
Националната електрическа компания (НЕК) Георгиев коментира, че от известно време дружеството обявява цени много 
над пазарните, вследствие на което не продава никакви количества.  
Сигнали до прокурора 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев пък обяви, че следващата седмица ще бъде поискана среща с главния прокурор 
Сотир Цацаров за внасянето на двата сигнала, за които от няколко месеца намеква, по които вече са подготвени аргументи. 
Единият е свързан с двете американски централи -  ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" и "AES Марица-изток 1". От КРИБ 
ще поискат да бъде разследвано кой е подписал дългосрочните договори за изкупуването на електроенергията от тях и 
анексите към тях. По думите на Домусчиев "никой нормален и дори ненормален бизнесмен не би подписал подобни 
договори". Той обаче уточни, че вината не трябва да се търси в собствениците на двете централи (които са членове на 
КРИБ), а в тези, които са позволили те да се възползват от подобни договори.  
Вторият сигнал до прокуратурата ще бъде относно бума на ВЕИ-тата и липсата на контрол при издаването на 
разрешителните им, посочи Домусчиев. По думите му до ден днешен имало оранжерии, които се пускат лятото, и 
фотоволтаични централи, които работят нощем.  
Нови законодателни промени 
Работодателските организации ще поискат и законодателни промени, които да позволят разкриването на информация за 
собствениците на централи, чиято енергия се изкупува преференциално, подобно на компаниите, които са на борсата. 
Организациите искат и мораториум за изкупуването на електроенергия по преференциални цени от обекти, които ще 
бъдат въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. На практика те визират възможността, която беше оставена при 
последните корекции на законодателството през юли, за изкупуване по преференциални цени за централи на биомаса от 
животинска тор до 1.5 мегавата. В тази връзка дори ще бъде сезирана и комисията за предотвратяване на конфликти на 
интереси, тъй като за тези промени са гласували депутати като Венцислав Каймаканов и Рамадан Аталай от ДПС. 
Каймаканов  действително е свързан с изграждането на централи от биомаса и беше основният защитник на запазването 
на привилегиите за тази възобновяема енергия. Наред с всичко изброено работодателите ще поискат и международен 
одит в енергетиката. 
Познати обвинения 
Работодателите продължават да искат и оставката на председателя на енергийния регулатор Иван Иванов. По думите им 
той говори неистини в публичното пространство като е твърдял, че увеличението на цената на тока ще е само 2%. Реално 
обаче увеличението за бита е именно такова. Според Божидар Данев цената на тока за потребителите на средно 
напрежение е скочила със 17-20%. Вследствие на това някои работници нямало да получат премии за Нова година, а 
социалните придобивки вече се съкращавали, посочи Васил Велев, председател на АИКБ. По думите му можело да се 
очакват също съкращения на персонал и увеличение на цените на дребно на някои стоки. 
Домусчиев пък представи част от данните от доклад на германския клон на EY, поръчан от Българска федерация на 
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), според който увеличаването на цената на тока от август може да изтрие 
продукция от реалния сектор за 10 млрд. евро годишно, да свие инвестициите с 212 млн. евро и да доведе до загуба на 
работни места на 107 хил. души. 
 
Вестник Сега 
 
√ Фирмите не желаят вече да плащат "политическите разходи" в цената на тока 
Подкрепата за ВЕИ, когенерациите и американските тецове може да доведе до загуба на 107 000 работни места 
Бизнесът отново ще протестира срещу новите цени на тока. Протестът ще е на 30 септември в София, ако дотогава КЕВР не 
промени решението си за поскъпване на електроенергията за фирмите с около 15-20% от началото на август. Това обявиха 
вчера от национално представените работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ.  
Недоволството на бизнеса е заради увеличената с над 100% такса "задължение към обществото", която се плаща от 
фирмите на свободния пазар. Приходите от нея отиват за покриване на дефицита в НЕК. Според анализ на компанията 
"Ърнст енд Янг", цитиран от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, реалният ефект за бизнеса ще бъде потресаващ. 
Новата цена може да погуби годишна продукция в реалния сектор за над 10 млрд. евро. Тя ще коства отказ от инвестиции 
за 212 млн. евро на година и ще доведе до загуба на около 107 000 работни места. 
Домусчиев цитира и друг аспект от доклада - България е на второ място в ЕС по размер на "политическите разходи в цената 
на тока", а ситуацията води фирмите към загуби и фалити. Става дума за решения, взимани на политическо ниво, за 
сключване на определени договори или за преференции за отделни производства. "Това е нашата голяма причина да 
нямаме доверие на този състав на КЕВР", добави и председателят на търговско-промишлената палата Цветан Симеонов. 
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Още преди одобряването на новите цени работодатели, мениджъри, синдикати и работници организираха серия от 
протести - на улицата излязоха хиляди хора, а фирмите спряха работа за час. 
Работодателите поставиха 5 искания, с които да се преодолее очертаващата се криза. Първото е цените на тока да се върнат 
на нивата отпреди 1 август, т.е. да няма увеличение на добавката "задължение към обществото". Нужна е и пътна карта за 
реформи в енергетиката. "Настояваме за законодателни промени и промяна на последната поправка в Закона за 
възобновяемите енергийни източници, която разширява отново изкупуването с преференциални цени на енергия. 
Настояваме за разкриване на информацията за собствениците на ВЕИ-та", каза изпълнителният председател на БСК 
Божидар Данев. "Искаме оставката на г-н Иван Иванов, защото непрекъснато говори неистини в публичното пространство. 
Искаме и независим международен одит в енергетиката", каза Данев. 
"Демагогията за това, че у нас в цената на електроенергията досега потребителите са плащали много повече, отколкото 
индустрията за "задължение към обществото", е една дебела, дърта, циганска лъжа. Казаха, че намаляват от 53 лв. на 38 
лв. на мегаватчас таксата за бита, което е намаление с 15 лв., но цената за бита падна с 16 ст. на мегаватчас. 16 стотинки 
равни ли са на 15 лева?", попита шефът на АИКБ Васил Велев. "Ето защо такъв човек като Иван Иванов не може да бъде 
председател на комисия. И обобщи ситуацията: "С това решение КЕВР казва на крадците: "Спокойно, продължавайте да 
крадете, намерили сме кой да плати сметката, а именно българската индустрия".  
ПРОКУРОР 
Два сигнала до главния прокурор за злоупотреби в огромни размери ще внесат работодателите. Първият е свързан с 
американските централи "Марица-изток" 1 и 3 и това кой, как и защо е подписвал тези неизгодни договори. "Това е нещо, 
което прокуратурата и държавата трябва да търсят - кой е престъпникът, защото не са виновни тези, които в момента се 
възползват от тези договори, а тези, които са ги подписали", обясни шефът на КРИБ Кирил Домусчиев. Вторият сигнал е 
свързан с това кой и защо е позволил лавинообразното включване към мрежата на зелените централи. 
ИСКАНИЯ 
До 1 октомври т. г. министърът на енергетиката трябва да представи в КЕВР пълна информация за икономиите в сектора, 
които да позволят цената на тока за бизнеса да поевтинее. Това са поискали работодателите в отворено писмо до 
премиера Бойко Борисов. Те настояват правителството да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната 
поправка в Закона за енергетиката, която дава право за включване на нови ВЕИ мощности от животинска тор. Отговор от 
премиера няма. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Работодателските съюзи настояват токът за бизнеса да поевтинее от 1 ноември 
Национално представителните работодателски организации настояват цената на тока  за бизнеса да бъде намалена от 1 
ноември. На пресконференция днес те поставиха пет условия на управляващите и предупредиха, че ако те не бъдат 
изпълнени до края на месеца, ще проведат нов национален протест на 30 септември, съобщи пресцентърът на стопанската 
камара.  
Председателите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Кирил Домусчиев, на Българската стопанска 
камара Божидар Данев, на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев и на търговско-промишлената палата 
Цветан Симеонов представиха слединте искания: 
- въстановяване на цените на електрическата енергия на нивата отпреди 1 август 2015 г.; 
- пътна карта за реформи в енергетиката; 
- законодателни промени, включително отмяна на промените в Закона за енергията от възобновяеми енергийни 
източници, разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор и мораториум върху 
задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на ток от обекти, въведени в експлоатация след 1 
октомври 2015 г.; разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието 
производство се изкупува по преференциални цени; 
- оставка на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов; 
- международен одит на енергетиката. 
Шефовете на сдруженията на бизнеса съобщиха, че са изпратили писмо до премиера Бойко Борисов, в което настояват до 
1 октомври да получат пълна информация за това какво е направено за намаляване на разходите в електроенергетиката, 
така че от 1 ноември цените на тока за стопанските потребители да паднат.  
Четирите организации са подготвили законодателни предложения, които ще дадат на парламентарните групи, и сигнали 
за нередности до Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, Комисията за защита на конкуренцията и 
главния прокурор. Европейските институции пък ще бъдат сезирани за предоставянето на нерегламентирана държавна 
помощ за производители на зелена енергия. 
 
Българско национално радио 
 
√ Работодателите планират нов протест на 30 септември 
Работодателските организации обявиха негативни ефекти от увеличението на добавката "Задължение към обществото", 
плащана от производителите на ток. От бизнеса продължават да искат оставката на председателя на енергийния регулатор 
Иван Иванов и планират за 30 септември нов протест. Каква е реалната промяна на добавките в цената на тока, които 
бизнесът плаща след 1 август, обясни Божидар Данев от Българската стопанска камара:  
Добавките имат ръст 67,6 в сравнение с предходното изменение на цените октомври 2014 година.  
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Данев поиска цените на тока за индустрията да се върнат на нивата им отпреди 1 август. Пътна карта за развитието на 
енергетиката, мораториум върху задължителното изкупуване на електроенергия от обекти, въведени в експлоатация след 
1 октомври тази година, разкриване на собствеността на ВЕИ централите и оставката на шефа на енергийния регулатор 
Иван Иванов. За него Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал посочи:  
Той даже не може да излъже интелигентно.  
Кирил Домусчиев от КРИБ съобщи, че бизнесът подготвя два сигнала до главния прокурор. Първият се отнася до така 
наречените "американски централи "Марица изток" 1 и 3":  
Американските централи... Кой, как и защо е подписвал тези неизгодни договори? Вторият сигнал касае този бум на ВЕИ-
тата, включват се и нощно време, слънчеви фотоволтаици, нощно време и то, когато се оказва, че даже и луна няма.  
Цветан Симеонов от Търговско-промишлената палата поиска синдикатите и бизнеса да имат по един представител в 
енергийния регулатор.  
 
Канал 3 
 
√ Бизнесът отново на протест срещу цената на тока на 30 септември 
Индустриалците искат връщане на старите цени на електроенергията 
Бизнесът ще излезе на протест на 30 септември от 11 часа в София. Това обявиха на съвместен брифинг Кирил Домусчиев 
КРИБ, Божидар Данев БСК, Васил Велев АИКБ и Цветан Симеонов от БТПП. Бизнесът настоява от 1 ноември цените на 
електроенергия да бъдат възстановени на нивата отпреди 1-ви август 
Бизнес организациите отново поискаха оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, независимо дали това ще стане с 
оставка или по искане на парламента, като го обвиниха в некомпетентност и системни лъжи.  
"Токът за индустрията се е покачил със 17-20% от началото на август", а добавките в цената на тока имат ръст от 67.6% 
спрямо миналата година, отчете Божидар Данев. Според него България е на второ място в Европейския съюз след Дания 
по размера на доставката в цената за енергия, а това прави икономиката ни неконкурентоспособна. 
Бизнесът настоява още за пътна карта за реформи в енергетиката и законодателни промени и промяна на последната 
поправка в Закона за възобновяемите енергийни източници, която разширява отново изкупуването с преференциални 
цени на енергия, а също и за разкриване на информацията на собствениците на ВЕИ-та. И още мораториум върху 
задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електроенергия от обекти, които са включени в 
експлоатация след 1 октомври 2015 г. 
Единодушните съгласувани действия на бизнеса са описани в писмо, което и  изпратено до министър-председателя Бойко 
Борисов на 1 септември.  
Бизнес организациите ще сезират  и главния прокурор за измами в големи размери. Единият им сигнал е свързан с 
Американските централи и затова кой е подписал анексите с тях през 2006 г. "Държавата трябва да търси престъпника", 
обяви шефът на КРИБ Кирил Домусчиев, според него обществото трябва да знае имената на подписалите контрактите. 
"Никой нормален бизнесмен не би подписал подобни договори", каза той. Вторият сигнал ще бъде за злоупотребите на 
ВЕИ-тата. "Ще бъдем активни, за да спрем тези пладнешки грабежи, които продължават с години", каза той. 
Според Васил Велев от АИКБ през следващите месеци ще започнат да затварят производствата си собствениците на малък 
и среден бизнес. Освен това ще бъдат освобождавани и много работници, защото сметките за ток са драстично по-високи. 
 
Телевизия Евроком 
 
√ БИЗНЕСЪТ ИЗЛИЗА ОТНОВО НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ЦЕНИТЕ НА ТОКА 
БЕЗ ПРЕМИИ ЗА КОЛЕДА ЗАРАДИ РЕЗКИЯ СКОК 
Бизнесът готви нов национален протест срещу цените на тока на 30-ти септември. Причината е, че се очаква скок в 
потреблението на индустрията. По мнение на бизнеса от тази промяна ще пострадат не само те, но и домакинствата. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни, че според анализа на 
работодателите увеличението е между 15 и 20 процента. Сред последствията от увеличението на тока са: лишаване от 
премии за Нова година и Коледа, орязване на някои социални придобивки, като купони за храна и се стигне до 
съкращения. Велев обясни още, че производителите, които продават на световните пазари няма да имат възможността да 
си увеличават цените, което ще бъде в ущърб за работниците. 
 
dir.bg 
 
√ Нов протест на бизнеса заради тока на 30 септември 
От бизнеса продължават да искат оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов и планират за 30 септември нов 
национален протест. 
Работодателските организации обявиха негативни ефекти от увеличението на добавката "Задължение към обществото", 
плащана от производителите на ток.  
Бизнес и синдикати вече направиха един национален протест през юли и дадоха срок на КЕВР да промени решението си. 
От 1 август цената на тока за битовите потребители беше намалена средно с 0,11%  а добавката „задължение към 
обществото“ за бизнеса се повиши от 18.70 на 38 лв. за гигаватчас.  
Добавките в цената на тока, които бизнесът плаща след 1 август имат ръст 67,6 процента в сравнение с предходното 
изменение на цените октомври 2014 година, обясни Божидар Данев от Българската стопанска камара.  
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Данев поиска цените на тока за индустрията да се върнат на нивата им от преди 1 август.  
Бизнесът иска още пътна карта за развитието на енергетиката, мораториум върху задължителното изкупуване на 
електроенергия от обекти, въведени в експлоатация след 1 октомври тази година, разкриване на собствеността на ВЕИ 
централите и оставката на шефа на енергийния регулатор Иван Иванов.  
По адрес на Иванов, Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че той даже не може да излъже 
интелигентно.  
Кирил Домусчиев от КРИБ съобщи, че бизнесът подготвя два сигнала до главния прокурор Сотир Цацаров. Първият се 
отнася до т.нар. американски централи "Марица изток" 1 и 3. 
"Американските централи... Кой, как и защо е подписвал тези неизгодни договори? Вторият сигнал касае този бум на ВЕИ-
тата, включват се и нощно време, слънчеви фотоволтаици, нощно време и то, когато се оказва, че даже и луна няма", 
коментира Домусчиев. 
Цветан Симеонов от Търговско-промишлената палата поиска синдикатите и бизнеса да имат по един представител в 
енергийния регулатор. 
 
news.bg 
 
√ С цените на тока КЕВР отне коледните премии, обяви бизнесът 
Работодателите ще продължават да протестират срещу цените на тока за индустрията. 
Недоволството и на четирите национално представени работодателски организации у нас не е стихнало през „горещия" 
август месец и на 30-ти септември те отново ще излязат на протест в столицата. 
И този път протестът ще бъде срещу цените на електроенергията за индустрията, които влязоха в сила от 1-ви август. 
Припомняме, още, когато от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявиха намерението си за увеличаване 
на цените за третото тримесечие на 2015-та година, работодателите „скочиха" и потърсиха помощ от премиера Бойко 
Борисов с мотива, че подобно поскъпване ще доведе до съкращения, по-високи цени и на дребно и не на последно място 
съсипване на родната икономика. 
Тогава министър-председателят посъветва енергийният регулатор да забави с един месец новите цени, а в същото време 
депутатите да направят спешни законодателни поправки за запълване на „дупката" в българската енергетика. 
„Увеличението на цената на електроенергията за индустрията е между 15 и 20%", отсече на пресконференция 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.  
Рамо до рамо с председателите и на другите работодателски организации Велев уточни, че именно толкова е било 
поскъпването на цена на тока за бизнеса и това се доказва с получените вече в предприятията сметки за август по новите 
цени. 
 „С това си решение КЕВР каза на крадците в енергетиката - „Спокойно, продължавайте да крадете. Намерили сме кой да 
ви плати сметката - българската индустрия", недоволства още Велев и добави - „Те сами влязоха в капан, омотаха се като 
патета в калчища, даже не могат и да излъжат интелигентно". 
Васил Велев предупреди, че с тези цени на електроенергията ще се стигне до съкращения на работници, по-скъпи цени на 
дребно за крайния потребител, както и орязани социални добавки и не на последно място - без премия за Коледа и Нова 
година в много родни фирми. 
 „Проблемът с електроенергията става все по-тежък за българската икономика и индустрия", призна и изпълнителният 
председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и предупреди, че енергетиката сега клати цялата ни 
икономика. „Ако не промени енергетиката, България се обрича дългосрочно на неконкурентоспособна икономика", отсече 
шефът на БСК. 
Именно на него се падна задачата да представи исканията на четирите работодателски организации. На първо място 
работодателите няма да спрат да настояват за връщане на старите цени на електроенергията за бизнеса от преди 1-ви 
август. 
Запазва се и искането за създаването на пътна карта за реформи в енергетиката, в която да участват и самите работодатели. 
„Ние имаме достатъчно идеи и предложения за това как да бъде променен сектор Енергетика", отбеляза Данев. 
Бизнесът обръща поглед и към парламента, тъй като в списъка с исканията има и редица законодателни промени. 
„Настояваме за отмяна на последната поправка в Закона за ВЕИ, разширяваща възможностите за включване на нови 
мощности. Искаме и разкриване на информация за собствениците на ВЕИ, договорите и дейността на дружествата", обясни 
шефът на БСК. 
Той посочи още, че работодателите ще се обърнат с предложение към парламентарните групи за внасяне на проект за 
налагане на мораториум върху задължителното изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия от 
мощности, които влизат в експлоатация след 1 октомври 2015-та година. 
„Независим международен одит на енергетиката, защото нарушенията в енергетиката добиват все по-катастрофални 
размери", е друго искане на работодателите у нас. Не на последно място бизнесът не се отказва и от желанието си за 
оставка на председателя на КЕВР Иван Иванов. „Той доста непочтено говори в публичното пространство неистини", обясни 
Божидар Данев, а Велев допълни - „Той дори не може да излъже качествено". 
„Нямаше оценка на въздействието на това увеличение", критикува и председателят на Българската търговско-промишлена 
палата (БТПП) Цветан Симеонов. 
„Нашите искания са резонни и са в защита на индустрията и на българското общество", се включи и шефът на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев и заключи - „твърдо ще държим 
за преразглеждане на цените. Ще протестираме и ще продължаваме да протестираме". 
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√ Бизнесът с ултиматум токът от 1 ноември да е на старите цени 
Планира се стачка на 30 септември, ако няма оставка на шефа на КЕВР и график за енергийни реформи 
Бизнесът постави на правителството ултиматум цената на тока от 1 ноември да се върне на нивата си отпреди 1 август, 
шефът на енергийния регулатор Иван Иванов да подаде оставка, да се отменят редица приети преди лятната ваканция на 
парламента законови поправки и енергийният министър да представи график за планираните реформи в енергетиката. 
Ако това не се случи, бизнесът отново ще излезе на стачка в столицата от 11 часа на 30 септември, съобщиха в четвъртък 
на нарочна пресконференция четирите работодателски организации, партньори на кабинета в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
Индустриалците се оплакаха колко зле им се е отразило вдигането на такса "Задължение към обществото" от 1 август и 
дори обявиха, че поради тази причина, ще орежат работниците от социални придобивки, купони за храна (което е странно 
твърдение, тъй като за тези ваучери предприятията получават бюджетни субсидии – бел. ред.), както и премиите за Коледа, 
които обикновено давали. Също така щяло да се стигне до съкращаване на персонал и скок на цените на произвежданите 
от тях стоки, каквито бяха твърденията и при предишният им протест в края на юни срещу вдигането на цената на тока. 
Тогава предприятията спряха работа за час, но от "Електроенергийния системен оператор" заявиха, че това не се е отразило 
съществено на товарите в електропреносната мрежа. 
Председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев се възмути, че правителството все още не е представило 
обещаната на бизнеса и синдикатите пътна карта за реформи в енергетиката, които трябва да стопят дефицитите в 
енергетиката и да балансират цените на тока. 
"Настояваме за законодателни промени и промяна на последната поправка в Закона за възобновяемите енергийни 
източници, която разширява отново изкупуването с преференциални цени на енергия. Настояваме за разкриване на 
информацията за собствениците на ВЕИ-та“, добави той. 
"Искаме оставката на Иван Иванов, който непрекъснато говори неистини в публичното пространство. Искаме и един 
независим международен одит в енергетиката“, каза Данев . Той обясни, че още на 1 септември било пратено писмо с 
исканията им до премиера Бойко Борисов, но все още нямало отговор от негова страна. 
В първите намерения за протести на индустриалците министър-председателят ги подкрепи, но после нареди отлагане с 
месец на новите цени на тока, които трябваше да влязат в сила от 1 юли, приемане на законови поправки за намаляване 
задълженията за изкупуване на скъпия ток от възобновяеми източници и редуциране разходите на държавните енергийни 
дружества. 
Сега бизнес организациите настояват до 1 октомври министърът на енергетиката да представи в енергийния регулатор 
пълна информация за икономизация на отрасъла, което да позволи от 1 ноември 2015 г. да бъдат намалени цените за 
стопанските потребители. 
Бизнесът не е доволен от възможностите за включване на мощности за производство на ток от животински тор. Неговите 
представители настояват също така да се въведе мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по 
преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. 
Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев заяви, че се 
подготвя сигнал до главния прокурор за дългосрочните договори за изкупуване на тока от двете американски централи 
"Ей И Ес гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3". 
"Кой, как и защо е подписвал тези неизгодни договори? Вторият сигнал касае този бум на ВЕИ-тата, включват се и нощно 
време, слънчеви фотоволтаици, нощно време и то, когато се оказва, че даже и луна няма", каза Домусчиев. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пък описа апокалиптична картина със 
социалните придобивки на работниците заради високите цени на тока. 
"Те се разпростират в много широко ветрило, в зависимост от енергоинтензивността на индустрията, но започват от там, 
че за Нова година и за Коледа някои, които са получавали системно премии, сега няма да получат, минават през това, че 
вече са орязани някои социални придобивки, като купони за храна, за да се стигне до там, че се предприемат съкращения, 
че се предприемат увеличения на цените на дребно", каза Велев. 
Данев пък обяви, че вече имало първи съобщения за изменение на цената на хляба - един от най-употребяваните продукти 
в страната. "Това повишаване в цената на хляба върви в две линии. Вървят разговори за изменение на цените и в други 
продукти, които са пряко насочени за бита и битовата консумация", допълни изпълнителният председател на БСКV 
Васил Велев обясни, че производителите, които продават на световните пазари, няма да могат да си увеличат цените и ще 
бъде за сметка на работниците, акционерите и инвеститорите, тези, които продават на вътрешния пазар ще се опитат да 
пренесат тежестта от по-скъпия ток върху цените на дребно.  
 
cross.bg 
 
√ Работодателите излизат на протест в края на месеца 
София /КРОСС/ Работодателските организации ще проведат на 30 септември протест срещу поскъпването на 
електрическата енергия за бизнеса. Проблемът с електроенергията става все по-тежък. Това заяви изпълнителният 
председател на БСК Божидар Данев. Той припомни, че на 3 юли е била проведена среща на работодателските организации 
с премиера Бойко Борисов и е постигната договореност, да бъде внесена пътна карта за промени в енергетиката до 24 
юли. Това обаче не се е случило и цените рязко са увеличени. "Решението на КЕВР влезе в сила от 1 август. Доста е 
непочтено да се говорят неистини от устата на обществено познати лица", посочи Данев като визира председателя на КЕВР 
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Иван Иванов. „Добавките в цената на тока имат ръст от 67.6% спрямо миналата година. За средното напрежение - ръстът 
е 17-20% ръст в цените за бизнеса. България е на второ място в ЕС след Дания по размера на доставката в цената за енергия. 
Това прави икономиката ни неконкурентоспособна. Така страните към които изнасяме енергия са по-конкурентни", заяви 
Данев Работодателите настояват от 1 ноември цените да електроенергията да се върнат на нивата от преди 1 август 2015г. 
Второто им искане е да се направи пътна карта за реформи в енергетиката. Искат и законодателни промени, които 
включват отмяна на възможностите за включване на нови мощности, мораториум върху задължителното изкупуване и 
изкупуването по преференциални цени на електроенергия от обекти, които са включени в експлоатация след 1 октомври 
2015 г., както и разкриване на информация за собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието производство 
се изкупува по преференциални цени. Работодателските организации искат и оставката на председателя на КЕВР Иван 
Иванов. Според Васил Велев, председател на АИКБ, вече се виждат резултатите от сериозното увеличение в цената на тока. 
През следващите месеци по думите му ще започнат да затварят врати собствениците на малък и среден бизнес у нас. Освен 
това ще бъдат освобождавани и много работници, защото сметките за ток са драстично по-високи. По думите на Кирил 
Домусчиев, председател на КРИБ, много работодатели вече са говорили с тях и са алармирали, че или трябва да се вдигат 
цените, или да започнат да съкращават служителите си. Протестите на 30 септември ще се проведат независимо дали ще 
бъдат взети някакви мерки от страна на правителството или не. Работодателите обаче настояват правителството да вземе 
мерки. По думите на Домусчиев трябва прокуратурата да потърси отговорност от хората, които са подписали договорите 
за изкупуване на електроенергия от американските централи. Вторият сигнал в прокуратурата ще бъде за изкупуването на 
електроенергия от ВЕИ-та, защо са получени толкова много разрешителни, защо е изкупувана енергия от ВЕИ-та, които не 
са получили все още разрешително, съобщи БГНЕС. 
 
fakti.bg 
 
√ Нов протест в енергетиката на 30 септември 
Нов протест за реформи в енергетиката организират на 30 септември работодателските организации. 
Петте си основни искания, както и планираните стъпки за тяхното реализиране, представиха Васил Велев – председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар Данев – изпълнителен председател на Българската стопанска 
камара, Цветан Симеонов – председател на Българската търговско-промишлена палата, и Кирил Домусчиев – председател 
на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. 
Ръководителите на работодателските организации съобщиха, че вече са изпратили писмо до министър-председателя 
Бойко Борисов, в която настояват: 
До 1 октомври т. г. министърът на енергетиката да представи в КЕВР пълна информация за икономизация на отрасъла, 
което да позволи от 1 ноември 2015 г. да бъдат намалени цените за стопанските потребители; 
Изпълнение на обещанието за разработване на Пътна карта на реформите в енергетиката; 
Министерският съвет да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ, разширяваща 
възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор. 
Освен това, предстои да се проведат серия от срещи с парламентарните групи, с Комисията за предотвратяване на 
конфликт на интереси, Комисията за защита на конкуренцията и Главния прокурор на РБ. За целта четирите организации 
са подготвили съответните писма, законодателни предложения и сигнали за нередности в енергетиката. 
За предоставянето на нерегламентирана държавна помощ за производители на ел.енергия от ВЕИ ще бъдат сезирани и 
европейските институции. 
Ако изпълнителната, законодателната и съдебната власти не проявят очакваната от работодателите активност и не 
пристъпят към изпълнение на исканията им, на 30 септември 2015 г., сряда, от 11.00 часа, в София ще се проведе нов 
национален протест. 
По време на пресконференцията бяха представени и резултатите от проучване за въздействието на ценовата добавка 
„Задължение към обществото“ върху икономиката, изготвено от „Ърнст енд Янг – Германия“ по поръчка на големите 
енергийни потребители. 
Национално представителните организации на работодателите представиха бъдещите си действия за разрешаване на 
проблемите в енергетиката: 
1. Възстановяване на цените на ел.енергията на нивата отпреди 1 август 2015 г., 
2. Пътна карта за реформи в енергетиката, 
3. Законодателни промени, вкл.: отмяна на промените в ЗЕВЕИ, разширяващи възможностите за включване на нови 
мощности, вкл. от животински тор; мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални 
цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г.; разкриване на информация за 
собствениците, договорите и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени, 
4. Оставка на Иван Иванов, председател на КЕВР, 
5. Международен одит на енергетиката. 
За това настояват четирите национално представителни работодателски организации в посока реформиране на 
енергийната система на България. 
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√ Без бонуси за Коледа заради цените на тока 
Бизнесът готви нов национален протест на 30 септември 
Бизнесът готви нов национален протест срещу цените на тока на 30 септември, информира Нова ТВ. Според 
работодателите вече се усещат минусите от скока на тока – сметките на предприятията им са се увеличили с 15-20%. 
„В редица предприятия вече започна подготовка за масови съкращения. Започнаха калкулации за увеличаване на цените 
там, където е възможно на вътрешния пазар. 
Като първи мерки се взимат и спиране на някои социални придобивки като купони за храна”, 
заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите му, много е вероятно при това положение предприятия, които редовно са плащали коледни добавки и бонуси, 
тази година да лишат работещите от тях, „защото бонусите ще заминат към електроенергийната мафия”. 
Следващата седмица 
работодателите ще поискат среща с главния прокурор. 
Подготвя се още поредица от срещи – с Комисията за защита на конкуренцията, с Комисията за конфликт на интереси и с 
парламентарните комисии, информира БГНЕС. 
Велев припомни, че когато цената на тока е била намалена с 5-10% за индустрията е имало дефлация в продължение на 
две години и ръст на заплатите с 8%, което е било най-висок ръст за целия Европейски съюз. 
Видео може да видите тук. 
 
novinite.bg 
 
√ Бизнесът отново на протест срещу високите цени на тока 
Работодателските организации отново стягат редиците за масов протест срещу поскъпването на електрическата енергия 
за бизнеса. Датата е 30 септември. 
Проблемът с електроенергията става все по-тежък за българската индустрия и българската икономика, заяви 
изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, цитиран от 3e-news. 
Той направи ретроспекция на поставените досега искания от работодателските организации и в частност срещата на 3 юли 
с премиера Бойко Борисов, на която бе постигната договореност за внесяне на пътна карта за промени в енергетиката до 
24 юли, промяна в законодателството, предоставяне на КЕВР на възможностите за икономии, което да доведе до запазване 
на цените на електроенергията за индустрията до 1 януари 2016 г. 
На практика нищо от това не се случи и ние организирахме един национален протест, в който участваха 2385 фирми, над 
2210 заети лица, припомни Божидар Данев. 
"Решението на КЕВР, независимо от този протест влезе в сила от 1 август. Каква е истината, защото е доста е непочтено от 
устата на определено публично лице да се говорят неистини", заяви Данев като визира председателя на КЕВР Иван Иванов.  
 „Добавките в цената на тока имат ръст от 67.6% спрямо предходното изменение на цените от октомври 2014 г. Основното 
изменение е в т.нар. добавка "задължение към обществото". В резултат на това рязко нараснаха цените за бизнеса високо 
напрежение и за бизнеса на средно напрежение - ръстът е 17-20% в дависимост от доставчика на енергия. България е на 
второ място в ЕС след Дания по размера на добавката в цената за енергия. Това прави икономиката ни 
неконкурентоспособна, особено енергоинтензивните производства. Така страните към които изнасяме енергия са по-
конкурентни”, заяви Данев. Той като припомни, че не е спазено обещанието износът на електроенергия също да бъде 
обложен с добавката "задължение към обществото". Това по думите му на практика означава изнасяне на национален 
доход и създаване на нелоялна конкуренция, благодарение на износителите на електроенергия. 
Работодателите настояват от 1 ноември 2015 г. цените на енергията да бъдат на нивата от 1 август. "Министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова посочи пера по пера огромните източници на ресурси, които могат да покрият 
евентуално загубите на Националната електрическа компания", каза Данев, като припомни, че всички ръководители на 
големите държавни енергийни учреждения са се съгласили с тези възможности. 
Второто нещо за, което настояват е за Пътна карта за реформи в енергетиката, както им е било обещано от премиера 
Борисов. "Ние имаме достатъчно идеи как да бъде извършена тази реформа в енергетиката. Защото енергетиката клати 
цялата икономика, тя е в основата на икономическата пирамида и ако не променим енергетиката, България се обрича 
дългосрочно на ниско конкурентна икономика", коментира Данев. "Искаме законодателни промени, настояваме за 
законодателни промени", заяви председателят на БСК, като уточни че работодателите са за промени в законите за 
енергетиката, така че да не се позволява изкупуване на енергия с преференциални цени. Според тях трябва да бъде 
наложен мораториум върху изкупуванете по преференциални цени от обекти, въведени в експлоатация след 1.10.2015 г. 
Тоест дотук с преференциалното помпане на цените на електроенергията", заяви Данев. 
Според работодателските организации трябва да бъдат разкрити собствениците на ВЕИ-та, договорите и дейностите на 
дружествата, чиято енергия се изкупува по преференциални цени. Това касае и когенерациите, в частност собствениците 
на оранжерии. 
"Ние настояваме за оставката на господин Иван Иванов (председателя на КЕВР)", заяви още Божидар Данев. Причината е, 
че "той доста непочтено говори неистини в публичното пространство". Председателят на БСК припомни, че първата му 
изява е била за намаляване на цените с около две на сто, а има увеличение от 18 на сто. 
Работодателите настояват и за независим международен одит на българската енергетика и заявиха, че оттук нататък 
предприемат действия. Причината за това искане е, че нарушеният в енергетиката придобиват все по-катастрофални 

http://www.vesti.bg/pari/stoki-i-ceni/bez-bonusi-za-koleda-zaradi-cenite-na-toka-6042402
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размери от гледна точка въздействието върху българската икономика и конкурентноспособността и оттам върху доходите 
на българските граждани и заетостта. 
Протестът на 30 септември ще е последното действие на работодателските организации. Действията предвидени до тази 
дата предвиждат внасяне на писмо в Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, искания до 
парламентарните групи за обявяване на вораториум върху цената на изкупуваната електроенергия от ВЕИ след 1 октомври 
2015 г. 
Ще бъде внесено и писмо до КЗК за установяване на евентуално споразумение между производителите на електроенергия 
за действия от тяхна страна на свободния пазар. Основанието за това по думите на Данев е, че в момента когато е въведена 
т. нар. такса от 5 на сто (за Фонд "Сигурност на електроенергийната система") всички поризводители са качили цената си с 
5 на сто и са я предложили на свободния пазар и с това са натоварили бизнеса. 
През следващата седмица работодателите ще поискат среща с главния прокурор. Ще се проведе и поредица от срещи - с 
Комисията за защита на конкуренцията, с Комисията за конфликт на интереси и с парламентарните комисии, съобщи 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Велев припомни, че когато цената на тока е била намалена с 5-10% за индустрията е имало дефлация в продължение на 
две години и ръст на заплатите с 8%, което е било най-висок ръст за целия Европейски съюз. „В момента обаче цената се 
увеличава с 15-20%, смятате ли, че ще се запазят цените същите и ще продължи ли ръстът на заплатите”, попита той. 
“Много вероятно е предприятия, които редовно са изплащали бонуси и коледни добавки, тази година да лишат 
работещите, защото бонусите ще заминат към електроенергийната мафия”, коментира Велев. Той обясни, че средно в ЕС 
битът плаща два пъти и половина по-висока цена от индустрията, което означава, че ако бита плаща 100 евро, индустрията 
плаща 40 евро. В България това съотношение е следното, ако потребителите плащат 100 лв., бизнесът плаща 70 лв. 
Велев посочи, че протестът е крайна форма. Ние се готвим за протест на 30 септември, но не го желаем. Искаме реформи 
в енергетиката и сме готови да окажем пълна подкрепа за реализирането им, посочи Велев. 
Работодателите ще сезират и Европейската комисия "за неправомерно предоставена помощ към редица производители 
на електроенергия и неравнопоставеността на бизнеса високо и средно напрежение". 
Сред действията на българските работодателски организации се предвижда и сезиране на българската прокуратура за 
престъпните действия на определени групи хора в областта на енергетиката. 
От своя страна председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че ще бъде отправено искане по един човек от 
работодателските организации и синдикатите да участват в работата на КЕВР. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев повдигна отново въпроса за договорите за двете американски централи, като 
поиска пълна публичност за тях, а Васил Велев от АИКБ припомни ангажимента на организацията за осветляване на 
обществеността за това кой кой е в българската енергетика.  
 
bpost.bg 
 
√ Работодателските организации: Цената на тока е узаконен грабеж! 
Излизат на протест на 30 септември тази година – отново, след протеста в средата на лятото 
Искаме от 1 ноември цените на електроенергията да бъдат такива, каквито бяха на 1 август тази година. Това заяви 
председателят на БСК Божидар Данев в специална пресконференция на бизнес организациите относно новата цена на 
тока. 
Говорим за узаконен грабеж, добави колегата му Васил Велев от АИКБ. Работодателите обявиха, че ще протестират на 30 
септември тази година – отново, след протеста в средата на лятото. 
Ръстът на добавките (бел. ред. - главно "задължение към обществото") към новата цена на тока е на практика 67%. За 
средно напрежение е 17 до 20% по-скъпо, да не влизаме в детайли, продължи да изброява Данев. 
България е на второ място в ЕС след Дания по размера на добавката към цената на енергията, оплака се председателят 
на БСК. 
Не беше изпълнено обещанието да има добавка „задължение към обществото“ и за износа – това е нелоялна 
конкуренция, смята Данев. 
Васил Велев от АИКБ поиска монополистите в енергетиката ни да разкриват информация при задължително изкупуване 
на ток и преференциални цени. 
Нека обществото да се запознава с техните отчети на тримесечие, нека договорите да са публични, възнагражденията на 
мениджмънта, имената на собствениците, за да е ясно всичко, подчерта Велев по адрес на американските централи, като 
посочи, че там имало и офшорни собственици. 
Той каза, че ще има предложение към Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) 
заради депутати като Рамадан Аталай и Георги Кадиев, които имат интерес във ВЕИ сектора. Велев дори "хвърли друга 
бомба" - работодателите искали "Южен поток" да се осъществи. 
Искаме просто реформи в енергетиката, не да плащаме ние за кражбите. Ако има реформи, няма да има нужда от 
държавна помощ, заключи председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Цигарите поскъпват заради нов акциз. Горанов: Удряме контрабандата 
Нова схема за увеличение на акциза върху цигарите прие в сряда правителството. С нея се предвижда плавно увеличение 
до 90 евро на 1000 цигари до 2018 г. 
Схемата ще позволи поскъпването при евтините цигари да е по-малко, а при скъпите по-голямо. Това е мярка срещу 
контрабандата, обясни финансовият министър Владислав Горанов. 
Досегашният специфичен акциз, който беше 101 лв. на 1000 къса, ще бъде намален до 70 лв. За сметка на това 
пропорционалният се вдига на 38% и ще расте с по 2% на година, докато през 2018 г. стане 42% от продажната цена на 
кутия цигари. Именно това щяло да позволи цените на евтините цигари да се увеличат по-малко, отколкото на скъпите 
марки, обясни Горанов. Задържането на цените на евтините цигари пък щяло да ограничи контрабандата, а освен това и 
да щади доходите на по-бедните българи. 
Само през миналия месец има увеличение на приходите от акциз на цигарите с 34 млн. лв., обяснил на заседанието на 
кабинета премиерът Бойко Борисов. 
Забранява се и пренасянето на повече от 40 цигари, свити с насипен тютюн или напълнени в т.нар. гилзи, предвижда друга 
поправка в закона за акцизите. Ограничението се правело по аналогия с това, че не могат да се пренасят повече от 2 кутии 
цигари. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ ИПИ: Хората с професионално образование са с по-висока заетост 
Необходими са повече практическа насока в обучението и сътрудничество с бизнеса 
Въпреки че професионалното образование привлича все по-малко ученици през последните десетилетия, то все още дава 
сериозни предимства на пазара на труда. Над една трета от работната сила в България е именно с професионална 
квалификация, като заетостта при тях е с 13 процентни пункта по-висока от средното ниво за страната. Освен това средни 
специалисти се търсят в сравнително високоплатени и високопродуктивни сектори на икономиката, в някои от които 
заплащането достига близо 50% над средното равнище за страната. Наред с предимствата (по-високи заплати, по-голяма 
заетост и по-висока производителност) обаче се наблюдава намаляване на качеството на професионалното образование 
и рязък спад на интереса към него в голяма част от областите в България. Така възможностите за развитието му минават 
през модернизирането му и повсеместното прилагане на системата на дуално образование. Това са основните изводи от 
изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) за професионалното образование и заетостта. 
По-голяма заетост и по-високи заплати 
Професионалното образование привлича все по-малко ученици през последните десетилетия, като през последните 14 
години обучаващите се в професионални училища намаляват с 26%. В момента близо половината от завършващите средно 
образование в България са ученици от професионални училища (26.2 хил. от общо 53.5 хил. през 2014 г.). Най-голям е 
техният дял в областите Кюстендил, Търговище и Силистра, докато най-малък е в София-град и Кърджали. Това обаче може 
да се промени в бъдеще, тъй като качеството на професионалното образование спада, а заедно с това и интересът към 
него. Същевременно то дава някои предимства на пазара на труда: безработицата сред тези специалисти е по-ниска, а 
заплащането в някои сектори е по-високо от средното за страната. 
Според различни изследвания, които цитира ИПИ, предимствата на професионалното образование се изразяват в повече 
възможности за заетост и по-високи заплати за самите професионалисти, по-висока производителност и по-ниски разходи 
за допълнително обучение за работодателите, както и по-ниски социални разходи и по-високи данъчни приходи за 
държавата. Коефициентът на заетост на завършилите професионално образование в България е бил 60.6% през 2014 г., 
тоест с 6 процентни пункта по-висок от този при завършилите средно образование и с 13.3 пр. пункта по-висок от средния 
коефициент на заетост за страната. В голяма част от областите в страната има глад за средни специалисти поради 
намаляването на интереса към това образование. Според национално представително изследване сред работодателите 
на Агенцията по заетостта за периода юни - юли 2014 г. 40% от работодателите, които са готови да разкрият нови работни 
места през следващите 12 месеца, се нуждаят именно от средни специалисти, като най-търсени са строителни работници, 
персонал в сферата на персоналните услуги, металурзи, машиностроители. 
Заетите с професионална квалификация са над 50% от заетите в три икономически дейности – добивна промишленост, 
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, транспорт, складиране и 
пощи. И в трите сектора средната годишна работна заплата е с близо 50% по-висока от средната за страната. Въпреки това 
от ИПИ посочват, че изборът на обучаващите се трябва да бъде внимателен, защото завършилите определено 
професионално образование биха могли по-трудно да се преквалифицират. 
Kакво трябва да се подобри 
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Основният проблем е качеството на професионалното образование. Според изследването както учениците, така и 
бизнесът считат, че квалификацията на завършващите не е достатъчно добра, материалната база е остаряла и неадекватна, 
а висококвалифицираните учители се задържат трудно. Това, което може да се подобри, е да се засили практическото 
обучение чрез работа – т. нар. дуално обучение, чрез което младежите да се включват по-добре на пазара на труда. 
Авторите на изследването предлагат още да се изгради система за проучване и прогнозиране на потребностите от 
професионално обучение. Друго предложение е изграждане на система за квалификация на преподавателите и по-
ефективно партньорство между бизнеса, училищата и по-дейно включване на родителите в училищните настоятелства. 
Авторите посочват, че от няколко години насам вече се действа за реформи в системата, като например бавното навлизане 
на дуалното обучение. Липсата на капацитет за прилагане на "наглед иновативни стратегически документи" обаче буди 
съмнение дали изпълнението на всички намерения е възможно, добавят още от ИПИ. 
 
√ Броят на хората с инвалидни пенсии продължава да расте 
Пенсионираните служители в МВР и МО също се увеличават, макар и с по-бавен темп 
Броят на хората с инвалидни пенсии в България се увеличава и през второто тримесечие, като тази тенденция се запазва 
15 години. Това води след себе си по-високи разходи за бюджета, които през миналата година достигнаха нов рекорд. 
Фиктивните инвалидни пенсии са проблем, който се признава от всички - политици, изпълнителната власт и социалните 
партньори. Въпреки това вече повече от осем месеца правителството не може да предложи конкретно решение. 
Данните на Националния осигурителен институт (НОИ) за второто тримесечие показват, че хората, чиято основна пенсия е 
инвалидна, са вече близо 513 хил. души – със 720 повече спрямо 12 месеца по-рано, при 2.17 млн. пенсионери. Все пак 
общият брой на инвалидните пенсии, където освен основната влизат още наследствените и допълнителните, е намалял с 
малко над 1000 броя до 993 хил., като това става за първи път от пет години насам. Причината е промяната в Кодекса за 
социалното осигуряване от края на миналата година, с която се забрани отпускането на втора социална пенсия. За шест 
месеца това е спестило около 5 млн. лв. на бюджета. 
Растат обаче пенсионерите, които напускат силовите министерства – МВР и Министерството на отбраната. В края на юни 
те са 93 653 - с около 100 човека повече спрямо година по-рано. Добрата новина е, че темпът на нарастване при 
новоотпуснатите пенсии за работещите в специалните ведомства намалява до 897 души през второто тримесечие. За 
същия период на миналата година те са били 1060. 
Като цяло данните на НОИ показват, че в края на юни общият брой на пенсионерите в България намалява. Според 
статистиката 2 177 216 души са получили 4.1 млрд. лв. през първото шестмесечие на 2015 г. И въпреки спада от около 3000 
души за година получените от тях средства са се увеличили с 4%. Това се дължи на увеличението на средния размер на 
пенсиите. 
Инвалидни пенсии 
Една от промените в Кодекса за социално осигуряване, приета от парламента в края на миналата година, е отпадането на 
т.нар. добавка за инвалидност. Тя се изплаща на лицата над 16-годишна възраст с повече от 71% намалена 
работоспособност. Това реално е втора пенсия за инвалидност в размер на 25% от основната социална пенсия за 
инвалидност. Промяната започна да действа от 1 януари 2015 г., а хората, представили експертно решение преди този 
срок, все още я получават. Добавката е в размер на 31 лева за втора група инвалидност и 33 лева за първа група. 
За сметка на това пенсиите за инвалидност поради общо заболяване продължават да растат. През второто тримесечие на 
2015 г. са отпуснати около 1000 нови пенсии. В крайна сметка разходите за всички видове инвалидни пенсии през първото 
полугодие се увеличават с 24 млн. лв. спрямо същия период на миналата година и надхвърлят 835 млн. лв. и за цялата 
минала година държавното обществено осигуряване плати над 1.65 млрд. лв. за инвалидни пенсии. 
Освен отпадането на втората социална пенсия засега правителството не успява да намери начин да се справи с огромния 
брой фиктивни пенсионери. Социалният министър Ивайло Калфин обяви, че заедно с колегите си от финансовото и 
здравното министерство работят по решението на този проблем. Тази работа върви вече повече от осем месеца, но засега 
няма конкретни резултати. Решението според представителите на правителството е свързано със създаването на втора 
социална комисия след ТЕЛК. Тя би трябвало да преценява всеки случай индивидуално и да определя какво би могъл да 
работи човек дори да има издадени медицинска експертиза и степен на инвалидност. 
Силови проблеми 
Въпреки че темпът, с който броят на пенсионерите в силовите ведомства намалява, разходите за тях се увеличават по-
бързо отпреди. През за второто полугодие изплатените пенсии са достигнали 310 млн. лв., или с около 16 млн. лв. повече 
от същия период на 2014 г. За сравнение, тогава годишното увеличение е било 13 млн. лв. За цялата минала година 
пенсионираните служители от МВР и МО са получили общо над 600 млн. лв. 
И въпреки растящите разходи решение като че ли още не се търси. Както и при фиктивните инвалидни пенсии справянето 
с проблемите в силовите ведомства беше оставено за втората вълна на пенсионните промени, които би трябвало да се 
осъществят до края на тази година. 
По думите на финансовия министър Владислав Горанов едно от тези решения е преминаването на част от служителите в 
МВР, които не извършват рискови дейности, от първа в трета категория труд. Горанов смята, че около 6000 души от 
ведомството на Румяна Бъчварова могат да бъдат прехвърлени към по-лека категория труд. Според информация на в. 
"Труд" финансовото министерство вече подготвя такава промяна, тъй като вътрешното ведомство явно не желае това да 
стане. Въпросните служители ще работят по Закона за държавния служител, а не по специалните закони за МВР и за 
отбраната, се казва в информацията. Това означава, че няма да имат право на ранно пенсиониране. Освен това няма да 
имат и обезщетение до 20 заплати при напускане на службата. По Закона за държавния служител при пенсиониране се 
изплащат до 6 заплати, ако чиновникът е работил повече от 10 години в администрацията. 
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"Учудвам се, че още не е направено", коментира Владислав Горанов след правителственото заседание в сряда. "От 
началото на годината не е предложено нищо, което да оптимизира дейността на МВР", каза още той. 
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Вестник Сега 
 
√ Депутатите окончателно приеха основното образование да е до 7-и клас 
Математическите гимназии ще могат да приемат от пети клас 
Парламентът окончателно одобри новата структура на средното образование. Основното образование вече ще приключва 
не в 8-и клас, както досега, а година по-рано - в седми клас. Създават се нов тип училища - обединени, които ще обучават 
деца от първи до десети клас. Това решиха депутатите с приемането на 2-ро четене на текстове от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 
Структурата на средното образование е сред най-важните промени в училищния закон. На практика тя ще наложи 
реорганизация на почти цялата учебна мрежа. Всички 1325 основни училища у нас ще трябва да решат или да съкратят 
един клас и да станат до седми, или да се преобразуват в обединени школа до 10-и клас. В първия случай това ще доведе 
до съкращения на учители, във втория - до недостиг и търсене на още преподаватели и ученици.  
Стотици професионални училища, които в момента приемат ученици след 8-и клас, ще трябва да добавят 1 година повече 
към обучението си. Това също е свързано с намиране на учители и привличане на ученици. Прогимназиите от 5-и до 8-и 
ще трябва да се преобразуват в основни или средни училища. 
От БСП се обявиха категорично против, защото според тях новостите ще доведат до масово закриване на училища, особено 
в малките населени места, както и до увеличаване на ранно отпадащите от образователната система. Според червените 
така ще се снижи и качеството на основното образование, тъй като намаляването на броя на класовете означава и 
намаляване на учебното съдържание, т.е на знанията на децата. От Патриотичния фронт също настояха основното 
образование да се завършва в 8-и клас, както досега, но идеите и на двете партии бяха отхвърлени. 
За сметка на това пък бе прието предложението на Борислав Великов от РБ за иновативните училища. Занапред за такива 
ще могат да се обявяват неспециализирани училища, които организират по нов или усъвършенстван начин обучителния 
процес, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебното съдържание, плановете и програмите 
и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението. Това ще става по 
предложение на просветния министър, но след решение на МС. Конкретните критерии за това кое школо ще е иновативно 
ще се разпишат в четири държавни образователни стандарта - за институциите, за учебния план, за общообразователната 
подготовка и за организацията на дейностите в училищното образование. 
Прието бе и предложението на Бойка Маринска от РБ профилираните гимназии с профил математика или природни науки 
да могат да приемат деца в "класовете от прогимназиалния етап на основната степен на образование", т.е. от пети клас. 
Предстои да се гласуват текстовете откога влиза в сила новата структура. В преходните и заключителни разпоредби е 
предвидено новите учебни планове и програми да важат за учениците, които през следващите 4 г. постъпват в първи, пети 
и осми клас. 
АВТОНОМИЯ 
Депутатите въведоха и принципа на автономия в работата на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на 
личностното развитие. Те ще могат да определят свои политики за развитието си, да уреждат устройството и дейността си 
в правилник, да избират организацията, методите и средствата на обучение, да определят свои символи и ритуали и др. 
Автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират 
и съставят свои учебни планове, да разпределят учебната програма, да определят учебните предмети и да разработват 
учебните програми. 
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√ Фирмите бавят или не плащат 1/3 от фактурите си 
Най-големи проблеми имат доставчиците на услуги 
Рекордни загуби и липса на средства заради просрочени вземания отчита българският бизнес през тази година. Почти 1/3, 
или 28% от плащанията на фирмите у нас са отписани или забавени. Това показва анализ на колекторската компания EOS. 
Българските бизнес клиенти са по-недисциплинирани дори от тези в Гърция и Русия, където има сериозни икономически 
кризи, обясниха от компанията. В Гърция и Русия неплатените фактури са 26% от всички. Най-дисциплинирани са фирмите 
в Германия, където се бавят или отписват само 18% от плащанията. Все пак в сравнение с година по-рано у нас има известно 
подобрение. През 2014 г. проблемните плащания са били 33%. 
При повече от половината от фирмите в България основната причина за бавното издължаване е временната липса на 
средства. На второ място сред пречките компаниите посочват просрочените вземания от собствени клиенти или 
междуфирмената задлъжнялост, посочи управителят на EOS Райна Миткова-Тодорова. По данни на БСК към 1 януари 2014 
г. фирмите са си дължали 171 млрд. лв., или 214% от БВП. 
Безработицата и временната липса на парични средства пък са основните причини за неплащане на задължения от страна 
на гражданите. Тези проблеми стоят пред над 60% от българите, забавили сметки. Спрямо 2014 г. се увеличава процентът 
на просрочие поради разсеяност - от 12% на 19%, докато наполовина намалява този за умишлено неплащане и измама - 
от 31% на 15%. 
Средният срок на закъснение в плащането за фирмите е 33 дни. Гражданите се бавят с издължаването си към компаниите 
средно по 22 дни след падежа.  
Около 40% от собствениците на фирми у нас признават, че забавените или отписаните плащания им причиняват проблеми 
с ликвидността. Почти толкова - 38% заявяват, че основният им проблем са пропуснатите печалби. Забавянето на плащания 
възпрепятства създаването на нови работни места при 1/5 от фирмите. 
СЕКТОРНО 
Най-много просрочени и отписани вземания имат фирмите доставчици на услуги - 28%. Преди година те са били малко 
повече - 30% от всички. Компаниите в сферата на търговията имат най-малко неплатени фактури. Те отбелязват и най-
голямо подобрение за година - 23% сега при 37% година по-рано. Секторът на промишлеността единствен отчита 
влошаване - от 24% на 26% забавени и несъбрани вземания. 
НАПОМНЯНЕ 
Над 9 млн. лв. неплатени данъци събра само за десет дни НАП София, съобщиха от приходната агенция. Това било резултат 
от започналата през август нова телефонна кампания за напомняне за просрочени плащания. В рамките на 10 дни 
служителите на столичната дирекция са се свързали по телефона с 1352 души, като са ги приканили да погасят 
декларираните към хазната данъци и осигуровки. Голяма част от тях - 1105 - са внесли забавените си данъци. Други 
граждани пък са потърсили среща с публичните изпълнители и са предложили погасителни планове.От НАП напомнят, че 
невнасянето на задължението в 14-дневен срок след позвъняването води до започване на процедура за обезпечаване и 
принудително събиране на дълговете. 
 
√ "Булгаргаз" поиска официално поевтиняване на газа с 14% 
"Булгаргаз" внесе официално в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) своето предложение за поевтиняване 
на природния газ с 14.26% от октомври. Това е поредното искане за сваляне на цената, като последното намаление бе със 
7.53% от 1 юли. Според директора на дружеството Петьо Иванов цената може да падне още веднъж, но с малко, от 
началото на следващата година. Той обясни възможността за поевтиняване с по-ниските цени на петрола и долара. 
"От гледна точка на това, че ще има за пореден път намаляване на цената на природния газ, би следвало да има и някаква 
корекция в цената на електрическата енергия, на която НЕК би купувала от топлофикационните дружества, т.е. индиректно 
пък с намаление на цената на природния газ се помага на НЕК", обясни Иванов пред БНР. Новата цена на газа ще се отрази 
на парното и на топлата вода. С колко точно ще поевтинее топлоенергията, обаче все още не е ясно. "КЕВР ще обяви новата 
цена на парното до 30 септември. Тогава ще стане ясна и новата цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2015 
г.", обясни председателят на комисията Иван Иванов. 
ЗАПАС 
През зимата не се очакват проблеми с доставките на газ, а до средата на октомври "Булгаргаз" ще нагнети в 
газохранилището в Чирен планираните предварително близо 300 милиона куб. метра, отчете Петьо Иванов. Компанията 
ще направи това със собствени средства. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Пловдив и София – двигатели на софтуерната индустрия 
600% ръст в приходите на родните IT фирми за 10 г. 
България е на трето място в световната класация за най-атрактивни аутсорсинг дестинации 
През последните 10 години приходите на родните IT компании са отбелязали ръст от 600%. Това заяви при откриването на 
Националната аутсорсинг конференция, която вчера се проведе в Пловдив, президентът Росен Плевнелиев. 
София и Пловдив са двата града у нас, които са двигателите в развитието на софтуерната индустрия. В момента този бранш 
формира 1,74% от брутния вътрешен продукт на страната ни, а 60% от износа в сектора са за развити страни, като САЩ, 
Канада и Западна Европа. 
„Пловдив и София са двата основни двигателя на този успех, който се случва пред очите ни и който се случва на висока 
скорост. Изключително позитивно у нас се развива и сектор аутсорсинг. Само за година 
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България се изкачва с 11 места в 
международните класации 
за най-привлекателните аутсорсинг дестинации в света. В световната класация за най-атрактивни аутсорсинг дестинации 
България е на трето място”, каза Плевнелиев. 
За да могат фирмите от IT индустрията да наемат по-бързо чуждестранни специалисти, правителството ще реализира 
идеята за издаване на сини карти. „Бърза писта за издаване на сини карти, с които вашата индустрия ще може да наема по 
бързата процедура специалисти от други държави. За мен лично реализирането на тази идея е най-доброто доказателство 
за начина, по който държавата и бизнеса могат да си сътрудничат”, заяви в рамките на конференцията вицепремиерът 
Румяна Бъчварова. 
„Общата ни визия е, че не само трябва да осигурим възможности за бързо наемане на специалисти, но трябва така да 
организираме образователната ни система, така че в следващите до 10 години да можем да осигурим обучението, при 
това на високо професионално ниво, на поне 30 000 нови специалисти”, каза още тя. 
В последните няколко години в Пловдив работят 80 фирми в сектора с над 5000 работни места. Броят им през следващите 
три години се очаква да се удвои, а стратегическото местоположение 
превръща Пловдив в желан център 
за IT бизнес 
„Градът под тепетата ще е и най-големият европейски град в стратегическа близост до най-голямото летище на планетата, 
което сега се изгражда в Истанбул. Планират се над 150 милиона пътници на година в над 100 дестинации, директни 
полети, а оттам до тук е само една магистрала „Марица”, която ще бъде готова тази година”, каза президентът. По думите 
му силата на родните IT компании е световно призната, като посочи, че например софтуерът в колата на френския 
президент се програмира от българи. 
Близо 300 участници присъстваха на аутсорсинг конференцията вчера в Пловдив, която се проведе в 3 панела: „Привличане 
на таланти извън ЕС”, „Пловдив – атрактивен за ИТ и аутсорсинг индустрията” и „Предприемаческа екосистема, 
образование – състояние и перспективи”. В различните сесии взеха участие специалисти от централната и местната власт, 
от браншовите организации, както и представители на компании с офиси в Пловдив, които споделиха своята визия за 
състоянието и перспективите пред сектора в града и страната. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Средните специалисти - по-търсени и по-добре платени на пазара на труда у нас 
Растящ  глад за средни специалисти в страната отчита в най-новото си изследване Институтът за пазарна икономика (ИПИ), 
посветено на професионалното образование и заетост.  Това е естественото следствие не само от рязкото намаляване на 
интереса към професионалното образование у нас, но и от снижаващото се качество на обучение в професионалните 
гимназии, коментират авторите на анализа. В резулат, все по-често в последните години нисшисти заемат позиции, за 
които не се изисква университетска диплома - това е разхищение на индивидуални усилия, семейни ресурси и държавни 
разходи, подчертават те. 
Националното представително изследване сред работодателите, извършено от Агенцията по заетостта през периода юни-
юли 2014 г., показва, че 12,2% от работодателите искат да разкрият нови работни места в следващите 12 месеца. 40% от 
работодателите, които са готови да разкриват работни места, обаче се нуждаят предимно от кадри със средно 
професионално образование. 
Най-търсени професии с такава подготовка са строителни работници (19 605 работни места); персонал, зает в сферата на 
персоналните услуги (9 628 работни места); металурзи; машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии (5 521 
работни места). 
Данни на НСИ и Евростат пък показват недостиг на кадри в сектора на индустрията, където е съсредоточена основната 
реализация на завършващите професионално образование. Традиционно, за последните години, относително най-голям 
е делът на фирмите в сектора на промишлеността, които посочват необходимостта от подготвени кадри като фактор, 
затрудняващ дейността им – 15%. Със същия проблем се сблъскват около 14% от фирмите в секторите на строителството и 
търговията и под 8% в сектора на услугите. 
България се отличава значително от Европа по всички тези  показатели. През 2014 г., средно за ЕС, 7,4% от предприятията 
в индустрията определят недостига на работна сила като фактор, затрудняващ дейността им, пак по данни на ЕС. 
Делът на предприятията в промишлеността, които страдат от липса на кадри в България (15,2%) е двойно по-висок от този 
в ЕС и страната се нарежда на четвърто място по най-голяма необходимост от подходяща работна ръка след Унгария 
(27,2%), Великобритания (17,5%) и Полша (15,8%) по обобщени данни за миналата година. С под 1% са Кипър (0,1%), 
Испания (0,4%), Гърция (0,5%) и Италия (0,7%), но съчетано с високата безработица в тези страни, ниските нива на 
необходимост от кадри само показва влошената ситуация на пазара на труда и липсата на инвестиции и нови работни 
места, коментират в доклада си анализаторите на ИПИ. 
В същото време анализът на данните за участието на средните специалисти в България показва, че те заемат важно място 
на пазара на труда. 
Над една трета от работната сила е с професионална квалификация, а през 2014 г. почти половината от завършващите 
средно образование са зрелостници от професионалните училища. Наблюдава се обаче сериозен структурен дисбаланс в 
подготовката на средни специалисти между отделните области. Най-много такива кадри - над 60% се обучават в областите 
Кюстендил, Търговище и Силистра, докато в София-град и Кърджали те са под 40. Обяснението за София може да се търси 
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в това, че учениците и техните родители отдават предпочитание на обучението в езикови, математически и други гимназии 
с предимно хуманитарни профили. 
А професионалното образование дава сериозни предимства на пазара на труда, посочват от ИПИ. Придобилите 
професионална квалификация са с по-висока икономическа активност, по-висока заетост и по-ниска безработица. За 
миналата година заетостта при тях е със 6 процентни пункта по-висока от общо завършилите средно образование и с 13 
процентни пункта по-висока от средното ниво за страната. Безработицата пък е с 0,4 п.п. по ниска от тази при среднистите 
и с 1,2 п.п. по-ниска от средната в страната. 
Хората с професионално образование работят и в сравнително високоплатени и високопродуктивни сектори на 
икономиката, като разликата в заплащането в някои сектори достига до 50% от средното равнище за страната. Тези 
показатели поставят представянето на групата на средните специалисти на пазара на труда над тези с общообразователна 
подготовка., подчертават от ИПИ. 
Въвеждането на дуално обучение безспорно е полезен ход за обръщането на негативните тенденции в недостига на 
професионални кадри, сочи извод от изследването на ИПИ. Но анализаторите открояват и основните слабости и заплахи, 
които пречат и ще продължават да са сериозни бариери в създаването на добре подготвени средни специалисти, ако не 
бъдат отстранени. Сред тях, те изброяват: 
- остаряла материална база, 
- липса на висококвалифицирани учители, 
- недостатъчна гъвкавост, 
-липса на тясна връзка между училището и бизнеса и изключване на бизнеса от процесите на обучение, 
-недостатъчно практическо обучение, 
- ниска квалификация, 
- продължаваща неефективност и изкуствено поддържане на паралелки и училища, които не отговарят на потребностите 
за професионална реализация и водят до непригодност към потребностите на пазара на труда, 
- спадащ интерес сред учениците. 
Като част от мерките за преодоляване на тези слабости, анализаторите на ИПИ предлагат да се изгради система за оценка 
на качеството на професионално образование и анализ на потребностите от такъв тип кадри, да се въведе система за 
професионално ориентиране, да се изгради система за квалификация на преподаватели в професионалните училища,  а 
бизнесът да бъде привлечен активно в работата на училищните настоятелства на професионалните гимназии. 
Подробно с анализа на ИПИ можете да се запознаете тук. 
 
investor.bg 
 
√ За 38 сектора не са договорени минимални осигурителни доходи 
Средният процент на увеличение на МОД според сключените споразумения е 8% 
Социалният министър Ивайло Калфин ще трябва да наложи административно увеличение на минималния осигурителен 
доход (МОД)  за общо 38 икономически дейности. Това е броят на сферите, за които работодатели и синдикати не са 
постигнали споразумение за нарастване на минималния осигуителен праг след днешните преговори. 
За 2016 г. са договорени нови минимални осигурителни доходи в 47 икономически дейности. Осигурените лица в тези 
сектори са малко над 1 млн. души, или 54% от всички осигурени, съобщават от Министерството на труда и социалната 
политика. 
Средният процент на увеличение на МОД според сключените споразумения е 8%. От всички депозирани споразумения 
само в едно има договореност за запазване на МОД от предходната година. В останалите е намерен баланс, уточняват от 
ведомството. 
За тези дейности, за които няма постигнато споразумение, предстои да бъде обсъдена възможността за административно 
разпростиране на окончателния среден процент от сключените споразумения. 
Министърът на труда Ивайло Калфин ще трябва да упражни правото си и да предложи служебно процент на увеличение 
на минималните осигурителни прагове за тези браншове. Предложението му ще бъде обсъдено в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, съобщи министърът тази сутрин пред БНР без да уточнява самият процент. 
През 2013 и 2014 г. не е налагано административно увеличение на МОД, а през 2015 г. беше направено административно 
увеличение от 4% от тогавашния служебен социален министър Йордан Христосков. 
 
√ ЕК одобри трансграничната програма за Гърция и България 
Програмата е на стойност 129 млн. Евро 
Европейската комисия (ЕК) е одобрила транграничната програма за Гърция и България, съобщават от представителството 
на ЕК в България. 
Програмата е на стойност 129 млн. евро, като финансирането от Европейския съюз (ЕС) е в размер на повече от 110 млн. 
евро по линия на Европейския фонд за регионално развитие. 
Програмата обхваща 11 гръцки и български региона - Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес в Гърция и 
Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали в България. Със средствата ще се развива и насърчава културното и природното 
наследство на трансграничния район. 
С инвестициите по програмата ще се подобрят също така управлението на водните ресурси и трансграничната свързаност. 
Програмата има и за цел да разшири социалното предприемачество в граничния район, което би довело до увеличаване 
на заетостта в социални предприятия и до повече социални услуги за уязвимите общности. 
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