
1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Васил Велев за енергетиката: Кражби, разхищения и узаконен грабеж (ВИДЕО) 
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 
Видеото може да видите тук. 
 
3e-news.net 
 
√ Румен Радев: Държим на мораториум върху въвеждането на експлоатация на ВЕИ-инсталации 
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. Това заявява в интервю за агенция „Фокус“ заместник-
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев. 
„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“, мотивира се той. 
Заместник-председателят на АИКБ е категоричен, че парламентът трябва да отмени поправките в закона за енергетиката, 
касаещи производството на електроенергия от биологични източници. 
„По отношение на законодателни промени – естествено трябва да се отмени това, което тихомълком, 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“, заявява още той. Така по думите му „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“, коментира Радев, допълвайки, че това се отнася и за ВЕИ-та, като целта 
е да е ясно кой стои зад тях. 
Две са причините и за искането за отмяна на промените в Закона за енергията от ВЕИ, обяснява Радев, като се обосновава 
с това, че в частта на закона за производство на електроенергия от източници с животинска тор има уловка. 
„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, 
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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“, 
обосновава се Радев.  
Заместник-председателят на АИКБ коментира и искането за връщане на добавката „задължение към обществото“ в цената 
на тока за бизнеса на нивото отпреди решението на КЕВР от 1 август. 
„Преди това шоково увеличение на „задължение към обществото“ размерът 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“, обяснява представителят на работодателската 
организация. 
„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“, заявява още Румен Радев.  
По думите му правителството не е използвало буферите, които са се обсъждали по време на срещата му с бизнеса. Той 
припомня и първоначалното твърдение на председателя на КЕВР Иван Иванов за очаквано увеличение на тока за бизнеса 
с 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 
намериха 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“, обяснява Радев. 
„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“, смята заместник-председателят на АИКБ. С това той обосновава 
и решението на безнасе за протест на 30 септември тази година. 
 
ТВ 7 
 
√ Бизнесът срещу цената на тока 
Коментар по темата направиха Теодор Дечев от Асоциация на идустриалния капитал и Пламен Робов от "Менпауър" - 
фирма за подбор на персонал. 
Видеото може да видите тук. 
 
Телевизия Европа 
 
√ Поскъпването на тока за индустрията ще доведе до съкращаване на 107 хиляди работни места за година 
Поскъпването на тока за индустрията ще доведе до съкращаване на 107 хиляди работни места за година. Това прогнозира 
в „Добро утро, Европа” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Той предупреди и за други катастрофални последици за бизнеса - спад в печалбите и по-малко инвестиции. От АИКБ вече 
са изчислили, че между 15 и 20 процента са се увеличили разходите на предприятията у нас след поскъпването на 
електроенергията за индустрията от 1-ви август. 
Видеото може да видите тук. 
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Телевизия Евроком 
 
√ ПРИ ПО-СКЪП ТОК ЗА ГОДИНА ЩЕ ИМА ЗАГУБЕНИ 106 940 РАБОТНИ МЕСТА 
В края на месеца ще има протести на работодателите и на техните работници заради цената на тока. Според анализите 
при сегашната ситуация за 1 г. ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената на тока. 
Това каза пред Нова телевизия Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал.Според него 
при увеличението цената на тока с 15-20% ескалира проблема. Загубите от непроизведена продукция ще бъдат над 10 
милиарда евро годишно. Бизнесът твърди, че ще търпи милиони загуби и ще трябва да съкращава служители. Велев каза 
още, че ще подадат сигнал в прокуратурата за ВЕИ-та, които са присъединени в нарушение на закона. 
Видеото може да видите тук. 
 
Списание БГ Предприемач 
 
√ Работодателите, убедително единни за реформи в енергетиката 
Ако властите не пристъпят към изпълнение на исканията им, на 30 септември 2015 г., ще се проведе нов национален 
протест. 
Това стана ясно на пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците 
в България (КРИБ), във връзка с увеличените цени на еленергията от 01 август. Работодателите представиха позицията си 
за реформи в енергетиката, както и предприетите стъпките за реализрането й. 
Пет са основните искания, които според тях, ще доведат до реформи, за да се спрат кражбите в енергетиката и се защити 
националната сигурност на страната: 
Възстановяване на цените на ел.енергията на нивата отпреди 1 август 2015 г. Пътна карта за реформи в енергетиката, 
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). 
Оставка на председателя на КЕВР Иван Иванов. Международен одит на енергетиката. 
В изпратено писмо до премиера Бойко Борисов, работодателите 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, настояват за изпълнение на обещанието за разработване на Пътна карта на 
реформите в енергетиката, както и МС да внесе в Народното събрание проект за отмяна на последната поправка в ЗЕВЕИ, 
разширяваща възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор. 
Подготвени са съответните документи (законодателни предложения и сигнали за нередности в енергетиката) - за срещи с 
парламентарните групи, с Комисията за предотвратяване на конфликт на интереси, с Комисията за защита на 
конкуренцията и Главния прокурор на РБ. Подготвено е и писмо за сезиране на европейските институции относно 
предоставянето на нерегламентирана държавна помощ за производители на ел.енергия от ВЕИ. 
 „Коледните добавки и купоните за храна ще отидат в енергийната мафия, заяви Васил Велев. Той допълни, че 
предприятията вече са получили първите сметки за ел.енергия след увеличението от 1-ви август. Те са с 15-20 на сто по-
високи, както се очакваше. Според Велев, в резултат от новата по-висока цена на тока, ще бъдат отнети социални 
придобивки като купони за храна и коледни добавки.. Васил Велев обясни, че за производителите, които продават на 
световните пазари, увеличението ще бъде за сметка на работниците, акционерите и инвеститорите. Вече се правят планове 
за съкращаване на работни места, във фирми, които са експортно ориентирани, намаляване на заплати и социални 
придобивки. А тези, които продават на вътрешния пазар, като последна мярка, ще се опитат да пренесат тежестта от по-
скъпия ток, върху цените на дребно..Хората не усещат нищо на първия месец, но на втория ще усетят“, добави Велев. Това 
е резултат от новата по-висока цена на тока, чрез увеличението на добавката „обществена отговорност", смятат 
работодателите. 
„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, председател на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. От КРИБ ще представят два сигнала до главния прокурор 
Сотир Цацаров. Единият е за двете американски централи... Кой, как и защо е подписвал тези неизгодни договори ? 
Вторият сигнал е за бума на ВЕИ-тата. "Защо се изкупува ел.енергия без разрешителни. Има драстични случаи, в които 
фотоволтаици са работили нощно време, когато даже не е имало и луна. За всичко това трябва да има виновни, ", заяви 
Домусчиев. 
Домусчиев представи резюме на изследване, възложено от работодателите на "Ernst&Young"- Германия. Това е оценка на 
икономическия и фискалния ефект от изменението на цена „задължение към обществото“, Изводът от изследването е, че 
страната ни е на второ място в ЕС по размер на „политическите разходи“ в цената на тока. Според доклада , „Подкрепата 
за ВЕИ, когенерации и възобновяемите разходи, формиращите т.нар. цена „задължения към обществото“ имат потенциал 
да затрие годишна продукция в реалния сектор за над 10 млрд. евро, добавена стойност за близо 2 млрд. евро, 212 млн. 
евро за година инвестиции и над 106 хиляди работни места“, допълни Домусчиев. 

http://eurocom.bg/news/article/pri-po-skap-tok-za-godina-shte-ima-zagubeni-106-940-rabotni-mesta
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Добавките в цената на тока, които бизнесът плаща след 1 август имат ръст 67,6 процента в сравнение с предходното 
изменение на цените от октомври 2014 година, обясни Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската 
стопанска камара. Данев поиска цените на тока за индустрията да се върнат на нивата им от преди 1 август. Бизнесът иска 
пътна карта за реформи в енергетиката. Ако не променим енергетиката, оставаме с нискоконкурентна икономика, добави 
той. Бизнесът настоява за мораториум върху преференциалните цени за изкупуване на зелен ток – не само от ВЕИ. Става 
въпрос за всички, заработили след 01.10.2015, поясни Данев. 
Преседателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че при определянето на цените в енергетиката не само, че не беше 
направена оценка на въздействието, но и не беше дадено никакво обяснение защо част от мерките, договорени между 
социалните партньори, в т.ч. държавните институции с участието на премиера, бяха отминати, все едно никой не ги е 
предложил. Симеонов поиска синдикатите и бизнеса да имат по един представител в КЕВР, защото регулаторът работи 
непрозрачно. „Години вече всякакви опити на нашите организации да излъчат представители и да участват, включително 
с предложения, са неглежирани и е крайно време това да се случи“, подчерта той и специално обърна внимание, че 
малките и средни ползватели в енергоинтензивни производства продължават да се третират различно и като пример 
посочи размерите на плащаната добавка за „задължения към обществото“ в цената на тока. „Това е нашата голяма причина 
да нямаме доверие на този състав на КЕВР“, добави председателят на БТПП. 
 
Вестник Дума 
 
√ Бизнесът на протест срещу скъпия ток, иска оставки 
Работодателските организации прогнозират свиване на инвестициите с над 200 млн. евро и масови съкращения 
Работодателските организации готвят за 30 септември нов протест срещу поскъпването на електрическата енергия за 
бизнеса. 
 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 хиляди.  
Това сочи анализ на E&Y, представен от четирите национално представени работодателски организации у нас - КРИБ, БТПП, 
БСК и АИКБ. 
Проблемът с електроенергията става все по-тежък, а решение няма, 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.  
"Добавките в цената на тока имат ръст от 67,6% спрямо миналата година. За средното напрежение - ръстът е 17-20% 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.  
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 изчисления на КЕВР. Той прогнозира, че още следващите месеци 
ще започнат фалити на малък и среден бизнес у нас. 
По тази причина бизнесът настоява за връщането на цените на електроенергията на нивата отпреди 1 август. Те 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. 
Искаме и един независим международен одит в енергетиката, каза още Данев. Работодателските организации настояват 
и за оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, защото "говори неистини в публичното пространство".  
Протестите на 30 септември ще се проведат независимо дали ще бъдат взети някакви мерки от страна на правителството 
или не.  
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.  
Организациите подготвят сигнал и до Европейската комисия за нарушения в управлението на българската енергетика. От 
Брюксел ще бъде потърсен отговор има ли неравнопоставеност на бизнеса. 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. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Синдикатите се включват в стачката срещу скъпия ток 
Засегнати са не само предприятията, но и хората, които работят в тях, заявиха от КНСБ 
Синдикатите ще подкрепят бизнеса в стачката срещу скъпия ток. Конфедерацията на независимите синдикати в България 
(КНСБ) ще подкрепи обявените от четирите работодателски организации намерения да излязат на протест на 30 
септември, ако енергийният регулатор не свали цената на тока от 1 ноември на нивата от преди увеличението от 1 август. 
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Това заяви в Ловеч вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. Ден по-рано председателите на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България – Васил Велев, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - 
Кирил Домусчиев, на БСК - Божидар Данев, и на БТПП - Цветан Симеонов, поискаха да бъде свалена цената на тока, да 
бъде представен план за реформи в енергетиката и шефът на енергийния регулатор Иван Иванов да подаде оставка. "Ще 
протестираме срещу тези решения, с които се обременяват хората. 
Не виждаме нищо лошо, дори и заедно с работодателите", заяви Христов. Според него от КНСБ не могат да се дистанцират 
от проблема, защото са засегнати не само предприятията, т.е. бизнесът, но и хората, които работят в тях. Голяма част от 
работодателите вече са алармирали заетите в предприятията си, че или трябва да се вдигат цените, или да започнат да 
съкращават хора, заяви в четвъртък председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Васил Велев от АИКБ пък добави, че 
предприятията вече са получили първите сметки за ток след увеличението и те са с 15-20% по-високи. Затова според Велев 
бизнесът първо ще ореже социални придобивки като купони за храна и коледни добавки. Вече се правят планове  за 
съкращаване на работни места, а като последна мярка - за вдигане на цените на продукцията за износ. Вдигането на цената 
на тока за бизнеса може да изтрие продукция на стойност 10 млрд. евро годишно, да свие инвестициите с 212 млн. евро и 
да предизвика съкращения или неназначаване на 107 хил. служители, гласи анализ на E&Y. 
Освен за връщането на цената на тока бизнесът настоява за законодателни промени, които включват отмяна на 
възможностите за включване на нови ВЕИ мощности, мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по 
преференциални цени на тока от обекти, които са включени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. Както и разкриване на 
информация за собствениците и договорите на дружествата, чийто ток се изкупува по преференциални цени. 
 
pariteni.bg 
 
√ Работодателите: Коледните добавки ще отидат в енергийната мафия 
 „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. 
„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. 
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. 
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. 
 
mediapool.bg 
 
√ КНСБ се включва в бизнес стачката срещу цената на тока 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще подкрепи обявените от четирите работодателски 
организации намерения да излязат на протест в София на 30 септември, ако енергийният регулатор не вземе решение да 
свали цената на тока от 1 ноември на нивата от преди 1 август цените на това. Това съобщи вицепрезидентът на синдиката 
Чавдар Христов в Ловеч в петък. Тепърва профсъюзът ще решава дали ще протестира заедно с работодателските 
организации или ще предприеме самостоятелни действия. 
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Преди ден лидерите на Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, 
Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България поставиха ултиматум на 
правителството да свали цената на тока, да отмени законови текстове, да представи план за реформи в енергетиката и 
шефът на енергийния регулатор Иван Иванов да подаде оставка. Иначе на 30 септември, в условията на  току що започнала 
предизборна кампания за кметския вот на 25 октомври, работодателите ще изкарат служителите си на протест. 
При синдикална подкрепа недоволството срещу цената на тока може да ескалира предвид и заявленията на 
индустриалците, че всъщност потърпевши ще са работниците, които щели да бъдат съкратени и  чиито коледни премии, 
ваучери за храна и други социални придобивки щели да бъдат орязани. 
"Ще протестираме срещу тия решения, с които се обременяват хората. Не виждаме нищо лошо, дори и заедно с 
работодателите", каза още Христов. Според него от КНСБ не могат да се дистанцират от проблема, защото са засегнати не 
само предприятията, т. е. бизнесът, но и хората, които работят в тях. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова, от която работодателите поискаха точен график за реформите в сектора 
и отчет какво е съкратено в разходите на държавните енергийни дружество, от своя страна посочи, че се води активен 
диалог с бизнеса. 
"Това, което правителството пое като ангажимент, го изпълни. От тук нататък бизнесът трябва да бъде спокоен. Изготвихме 
съвместно с участието на бизнеса наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията", коментира пред журналисти 
Петкова, която участва в конференция"Сигурността в Югоизточна Европа - Новата геополитическа динамика" в София. 
Наредбата, която ще позволи даването на държавна помощ за предприятия с годишна консумация на електроенергия над 
10 гигаватчаса, в момента се разглежда от Европейската комисия, която трябва да я одобри. Плановете на правителството 
са да опрощава 50 процента от дължимата от тях зелена добавка в цената на тока за заводи, потребяващи между 10 и 30 
гигаватчаса, а за предприятията, ползващи над 30 гигаватчаса, да спестяват 80 на сто от тази добавка. 
Петкова коментира също, че няма да има режим на тока тази зима, за каквато опасност предупреди Гари Левсли, директор 
на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3". Той посочи, че ако Националната електрическа компания (НЕК) не плати до 30 
ноември на неговата централа и на "Ей И Ес Гълъбово" дължимите 900 млн. лв. за изкупена енергия, двете мощности няма 
да имат възможност да платят своите борчове от над 350 млн. лв. към държавните мини "Марица Изток" и така да се 
създаде предпоставка за недостиг на въглища, а от там и на производство на електроенергия. 
"Мините са достатъчно отговорно търговско дружество и изпълняват безусловно своите ангажименти, както към двете 
американски централи, така и към ТЕЦ "Марица Изток 2", каза министърът. 
"Смятам, че държавните мини са доказали, че са абсолютно коректна и национално отговорна компания, за да осигурим 
енергийната сигурност на страната", заяви Петкова. 
Тя припомни, че вече е обявена процедура за търсене на спешно мостово финансиране за 650 млн. евро от страна на 
"Българския енергиен холдинг" именно за разплащане на дълговете на НЕК към двете американски електроцентрали. То 
трябва да бъде предоставено от консултанта на бъдещия облигационен заем на БЕХ, от който вече ще се върне дадената 
сума. 
"Срокът, в който тази процедура трябва да бъде осъществена, е месец - два. Така че тя вървим в рамките на този срок", 
каза Теменужка Петкова. 
Пред форума тя отново акцентира върху работата на правителството по изграждането на междусистемните газови връзки 
със съседните държави и пак обясни, че забавянето на гръцката е заради политическата нестабилност в южната ни съседка, 
а при румънската проблемът е технически – с прокарването на подводния сондаж през река Дунав. 
 
Вестник Сега 
 
√ Енергийното министерство отговори на протестите за тока с обещание за компенсации 
Членовете на КНСБ също ще излязат на улицата заради скъпата енергия за фирмите 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обеща за пореден път вчера компенсации за фирмите заради резкия скок 
на цената на тока за тях от 1 август. Това трябва да стане с приемането на специална наредба, която в момента се съгласува 
с Брюксел. Причината е, че компенсациите могат да бъдат приети като нерегламентирана държавна помощ. Кога 
евентуално наредбата би влязла в сила засега не е ясно. 
Министър Петкова обясни размяната на писма с Брюксел като "пренотификация". От министерството коментираха 
опасенията, че Брюксел е върнал текстовете с аргумента, че те се съгласували още в процеса на писането им, за да не се 
губи време. 
Според енергийния министър правителството е изпълнило приоритетите, които са били поети по време на разговорите 
през летните месеци. В четвъртък четирите национално представени работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и 
КРИБ, поискаха връщане на старите цени на тока за фирмите и пътна карта за реформи в сектора. Бизнесът поиска оставката 
на шефа на регулатора Иван Иванов, осъди липсата на мерки в защита на предприемачите и настоя за международен одит 
в енергетиката. 
Петкова не коментира исканията на фирмите по същество. Единствено обясни, че в момента тече процедура по одобрение 
на наредбата за облекчаване на енергоемката индустрия. Идеята е чрез нея големите консуматори на ток да бъдат 
подпомогнати в разходите им за скъпия зелен ток. В зависимост от своя разход на енергия те ще получат намаление от 
т.нар. зелена компонента в цената на такса "задължение към обществото". Самата такса пък бе увеличена с над 100% от 
август, което предизвика серия от протести на хиляди работници и предприятия. 
Теменужка Петкова успокои, че няма опасност от режим на тока, свързана с липсата на пари, с които НЕК да се разплати с 
американските тецове в Маришкия басейн. Електрическата компания дължи около 900 млн. лв. на "Марица-изток" 1 и 3, 
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заради което принципалът й - Българският енергиен холдинг, обяви поръчка за мостови заем и последващо издаване на 
облигации за 650 млн. евро. Парите ще бъдат дадени на НЕК, за да изчисти борчовете си и в замяна на това да получи по-
ниска цена на тока, който изкупува задължително от централите. "Обявите за набиране на синдикиран заем или 
облигационна емисия са публикувани и в Официалния вестник на ЕС", допълни Петкова. 
Опасенията за режим на тока идват заради забавените плащания на самите тецове към мините. Ако "Марица-изток" 1 и 3 
не плащат на мини "Марица-изток", то те ще нарушат доставките си на въглища към производителите. "Мините са 
достатъчно отговорно държавно дружество и изпълняват безусловно своите ангажименти. Те са доказали, че са 
национално отговорна компания, така че да осигурим енергийната сигурност на страната", заяви Петкова. 
ПОДКРЕПА 
Протестът на бизнеса на 30 септември ще бъде подкрепен и от КНСБ. Синдикатите са съгласни с исканията на 
работодателите за връщането на старите цени за фирмите отпреди 1 август. Допълнително ще бъде решено дали 
профсъюзът ще протестира заедно с бизнеса или самостоятелно, обясни вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов в 
Ловеч. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Износът с ръст от 9,4% за 7 месеца 
Най-голямо е увеличението към ЕС - над 12 на сто 
Износът на България за периода януари-юли включително има ръст от 9,4% спрямо същия период на 2014 г., показват 
данни на НСИ. 
Общата стойност на експорта е 26,5 млрд. лв. Само през юли е 4,1 млрд. лв., което е увеличение с 2% спрямо същия месец 
на миналата година. В сравнение с ръста, отчетен през юни, има известно забавяне. 
Съществен ръст има и при износа ни за ЕС. Той е в размер на 14,2 млрд. лв. и се увеличава с 12,4% за седемте месеца на 
годината спрямо същия период на 2014 г. Основните ни партньори, които формират 70,5% от износа, са Германия, Италия, 
Румъния, Гърция, Франция и Белгия. 
Според данните през юни експортът към страни от ЕС се увеличава с 12,9% на годишна база, а стойността му се равнява на 
2,6 млрд. лв. Най-съществено се е повишил износът на минерални горива, масла и подобни продукти- с 31%. 
Спад от 6,6% обаче има при алкохола, безалкохолните напитки и тютюна. При вноса най-голям ръст има при напитките и 
тютюна - 17,1%, а е намалял вносът на горива и масла с 26,8%. 
Ръст от 8,3 на сто има за седемте месеца на годишна база при износа на България към трети страни. Стойността на стоките 
за страни извън ЕС е 9,7 млрд. лв. 
Статистиката показва, че основните търговски партньори на страната ни са Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, Руската 
федерация, САЩ, Македония. Те формират 55,4% от експорта към т.нар. трети страни. 
Увеличение на експорта със 7,1% има през юли спрямо същия месец на 2014 г. и е досигнал 1,5 млрд. лв. 
При вноса от трети страни за първите седем месеца има увеличение от 0,3% до 11 млрд. лв. Най-голяма стойност имат 
стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. Само за юли увеличението е с 1,4%, а стойността е 1,7 
млрд. лв. 
Внесените стоки в страната ни от ЕС за първото полугодие възлизат на 16,1 млрд. лв., което е увеличение със 7,8% на 
годишна база. През юни вносът се е увеличил с 6,8% и е стигнал 2,8 млрд. лв. 
Дефицитът по търговското салдо за седемте месеца е 3,72 млрд. лв. Той е със 17% по-малък, или със 760 млн. лв. спрямо 
същия период на 2014 г. Само за юли обаче е 647,8 млн. лв., което е ръст от 70% на годишна база. 
 
Вестник Труд 
 
√ Анкара замрази проекта „Турски поток”, Гърция бави новата връзка с България (обзор) 
Преговорите между Турция и Русия по проекта „Турски поток” са замразени, съобщи високопоставен представител на 
турското енергийно министерство. 
„Преговорите с Русия в настоящия си вид са в задънена улица”, потвърди зам.-министър Сефа Садък Айтекин по време на 
международна среща. Той поясни, че замразяването на преговорите в никакъв случай не означава, че страните са 
напуснали окончателно масата за преговори. 
Неразбирателството между партньорите е възникнало заради протакането на преговорите и най-вече заради липса на 
договореност между „Газпром“ и турската компания БОТАШ за цената на руския газ. Турците са поискали безусловно 
смъкване на цената на синьото гориво и намаление до 10,25% вместо само с 6%, както се разбраха страните по време на 
последното посещение на руския държавен глава Владимир Путин в Анкара през ноември м.г. като предусловие за старта 
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на проекта. Тогава Путин и Ердоган тържествено обявиха, че Русия прави байпас на Украйна и вместо „Южен поток“ ще се 
строи газопровод, паралелен на „Син поток”. Като причина за краха на „Южен поток” Путин посочи „невъзможността на 
европейска България да се държи като суверенна държава” и липсата на политическа воля в Брюксел. 
Руснаците принципно се съгласили да намалят цената на газа, но поставили свои допълнителни условия, които не се 
уточняват от турския източник. Подразбира се обаче, че Турция не е съгласна да ги приеме. Политическата криза в Турция 
след изборите на 7 юни също е важна причина за прекратяване на преговорите. „Между двете страни е налице криза в 
доверието”, каза още Айтекин, който подчерта факта, че Турция е вторият по големина газов търговски партньор на Русия 
след Германия. Освен това руските партньори не били оценили достатъчно икономическите и политическите рискове, 
които е поела Анкара, вземайки решението да строи този газопровод. 
„Размразяването е възможно по време на двустранните разговори на предстоящата среща на Г-20 в Истанбул”, допусна 
Айтекин. 
Гърция бави новата връзка с България 
Гърция отлага подписването на окончателното инвестиционно споразумение с България за изграждане на газопровод 
между системите на двете страни. Това съобщи енергийният министър Теменужка Петкова по време на конференция в 
София. Газопроводът през Гърция трябва да бъде основният път за получаване на азерски газ след 2018 г. 
По план България трябваше да подпише инвестиционно споразумение с Атина още през юни, но до ден днешен то не е 
факт. Една от причините е липсата на достатъчно средства, научи „Труд“. 
Бави се и връзката с Румъния. Изградените тръби не съвпаднаха и се налага ново строителство. Но „Булгартрансгаз“ ще 
обяви нова поръчка, тъй като изпълнителят на старата се отказа. 
 
√ Износът към ЕС с първи спад от 8 месеца 
Износът на български стоки към Европейския съюз (ЕС) е намалял за първи път през юли (с 0,6%) след седем поредни 
месеца на растеж, а вносът се е увеличил с над 11%. В същото време родните компании продължават да разширяват 
пазарите си в трети страни. Това показват предварителните данни на НСИ за външната търговия за периода януари-юли 
2015 г. 
За първите 7 месеца на 2015 г. българският бизнес е изнесъл стоки и услуги за общо 26,492 млрд. лв., или с 9,4% повече, 
отколкото през същия период на миналата година. Данните обаче сочат, че ръстът забавя темпо заради слабата търговия 
през юли. Тогава износът от България се е увеличил само с 2% в сравнение със същия период на 2014 г. Това е най-ниският 
ръст от декември миналата година насам. 
През периода януари-юли експортът на мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход за трети страни се 
е увеличил с 240%. Изнесли сме с 28% повече храни и животни. Ръст има още при машините, оборудването и превозните 
средства. С над 10% обаче се е свил износът на минерални горива, масла и подобни продукти, които имат най-голям дял 
от българския експорт извън ЕС. При вноса от трети страни най-голям спад има при безалкохолните и алкохолните напитки 
и тютюна - с 24%. Вносът на храни и живи животни е нараснал с 32%. 
Българските компании са разширили пазарите си в Иран, Украйна Бразилия, ЮАР, Япония, Босна и Херцеговина, САЩ. 
Експортът към Русия се е понижил с 20%, което е резултат от ембаргото срещу вноса на продукти от ЕС. Изнасяли сме по-
малко стоки и към Сирия, Сингапур и Мароко. 
През първите 7 месеца на т.г. у нас са внесени стоки за 30,2 млрд. лв., което е 5,3% увеличение на годишна база. НСИ 
публикува и окончателни данни за външната търговия през 2014 г. Числата показват, че през м.г. от България са изнесени 
стоки за 43,2 млрд. лв., или с 0,7% по-малко спрямо предходната година. Това е първият спад в експорта за последните 5 
години. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Пасивното управление на Сребърния фонд отново го оставя почти без приходи 
За тази година единствените постъпления в него са 88.6 млн. лв., преведени през второто тримесечие 
Сривът на международните капиталови пазари през последните седмици и намалените лихви по банкови депозити по 
никакъв начин не е засегнал Сребърния фонд, чиято цел е да "подпомага и гарантира устойчивостта на държавната 
пенсионна система". Това показва редовният му отчет към края на август, в който се вижда, че както и предишни години, 
фондът няма абсолютно никакви приходи от лихви. Причината да няма загуби е липсата на инвестиции – всичките 2.534 
млрд. лв. са на депозит в БНБ и не носят никакви лихви. 
Ако бюджетът даде 
За тази година единственият му приход са 88.6 млн. лв., преведени през второто тримесечие. По закон във фонда отиват 
приходите от приватизация, ако не е направена през "Държавна консолидационна компания", влизат и постъпления от 
такси и концесии, както и бюджетен излишък за годината. Предвид липсата на излишъци и слабата приватизация, 
Сребърният фонд няма кой знае какви приходи в последните години. В следващите месеци може да се очакват 
постъпления в него, но те ще бъдат свързани с прехвърляне от частната към държавната пенсионна система. С промените 
в Кодекса за социално осигуряване желаещите да се откажат от допълнително осигуряване в универсален фонд могат да 
преминат изцяло към държавната система. Парите от личните им партиди ще бъдат внасяни в Сребърния фонд (точното 
му име е Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система), където персонални сметки 
няма. 
Историческо бездействие 
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През миналата година фондът има 113.4 млн. лв. вноски, които са трансфер от бюджета. Сумата е наполовина по-малко от 
тази през 2013 г. и близо три пъти под стойността от 2012 г. Последната година, в която са получавани приходи от лихви, е 
2011 г. По закон фондът има управителен съвет, в който влизат министрите на финансите, на труда и социалната политика, 
представители на работодатели и синдикати. Те трябва да одобряват инвестиционна стратегия на фонда, инвестициите на 
парите му, критерият за избор на банки, в които се правят депозити, да правят разчети на очаквана доходност, както и да 
наемат портфолио мениджъри, които оперативно да се занимават с инвестициите. Досега, за съществуването си от 2008 г. 
насам, нищо подобно не се е случило. 
Парите във фонда ще могат да се използват през 2018 г., за да покриват големите дефицити в държавната пенсионна 
система, или поне това беше първоначалната идея. С темпа на натрупване на средства и с растящите дефицити, ако не се 
направят кардинални промени, парите ще стигнат за запълване на дупката на Националния осигурителен институт за по-
малко от година. 
 

Постъпления в Сребърния фонд (в млн. лв.) 

Период  Приходи от бюджета  Приходи от лихви  

2014 113.42 0 

2013 245.13 0 

2012 310.14 0 

2011 82.84 10.03 

2010 57.18 3.4 

I.-III.2015 0 0 

IV.-VI.2015 88.62 0 

VII-VIII.2015 0 0 

Общо пари във фонда 2534.05   

 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Частните училища ще трябва да плащат, за да получат пари от държавата 
Никой няма да поиска държавно финансиране, убедени са от асоциацията на частните школа 
Възможността частните училища да получават държавна субсидия вероятно ще си остане само на теория. Анализът на 
новата разпоредба, одобрена от депутатите като част от училищния закон, показва, че голяма част от частните школа на 
практика ще трябва да си платят, за да получат пари от държавата. Тъй като това едва ли ще стане, вариантите са или да 
натоварят несправедливо родителите с по-високи такси, или просто да не се включат в държавното финансиране. 
Според новоприетия текст частните училища имат право на държавно финансиране - по около 1400 лв. за обучение на 
ученик, колкото получават по стандарт и държавните училища. В замяна на това обаче те се задължават да не събират 
такси за дейности, финансирани от държавата (т.е. таксите на учениците следва да се намалят с 1400 лв.), както и да 
приемат 20% от учениците без такса. Според частните училища това ще увеличи разходите им, които следва да се покрият 
чрез увеличение на таксите на останалите деца.  
От Българската асоциация на частните училища представиха на "Сега" примерни разчети за частно училище със 100 деца, 
плащащи такса от 8 хил. лв., годишните приходи на което биха били 800 хил. лв. Ако 20 от тях са приети безплатно, 
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останалите 80 ученици ще плащат по 6600 лв., колкото ще е таксата им след приспадане на държавната издръжка от 1400 
лв. Това прави 528 хил. лв. Когато тази сума се събере с даденото от държавата - 140 хил. лв., приходите за съответното 
училище излизат 668 хил. лв., или със 132 хил. лв. по-малко от получаваното досега. Този недостиг, разделен на 80 деца, 
прави по 1650 лв. - сума, с която ще се увеличат таксите на плащащите родители, за да покрият разходите за 20% щастливци 
с безплатно обучение. Така годишната такса на всеки родител вместо 6600 лв. ще стане 8250 лв. При вариант за 10% 
безплатен прием сметката излиза малко "по-добра" - тогава увеличението за едно дете ще е със 734 лв. От новата 
възможност биха имали изгода единствено училищата с по-ниски такси - например 3 или 5 хил. лв. годишно. 
Вносителят на разпоредбата за 20% безплатен прием - Бойка Маринска от Реформаторския блок - обаче не приема тези 
разчети. От нейно име съпартиецът й Димитър Танев от РБ, който е и бивш главен секретар на МОН, обяснява, че ако 
вземем горния пример от училище със 100 деца, то няма да изгони 20% от учениците си, за да приеме 20% безплатни, а 
напротив - ще приеме допълнителни 20 ученици. Изхождайки от тази презумпция, ако сега една паралелка е от 8 ученици, 
след получаване на държавната субсидия тя ще се увеличи с 1-2 души. По думите му повечето частни школа работят с 
много малко деца в клас, което е в ущърб на образователния процес. Уплътняването на паралелките според него ще засили 
състезателното начало между децата, освен това няма да увеличи с нищо разходите на съответното училище, освен 
например с един чин.  
Танев дава пример с автобус, превозващ пътници. "С колко точно ще се увеличат разходите ви, ако возите 20 пътници, и 
ако например решите да качите още двама? Почти няма да се увеличат", казва той. Според него допълнителните разходи 
на училището за учителски заплати, отопление, осветление, охрана и др. няма да се увеличат при едно-две деца повече в 
паралелка. Ще се вдигнат единствено разходите за храна и транспорт, но с малко. Сметката обаче показва, че ако храната 
на ден е по 2 лв., за 25 деца (колкото са всъщност 20% от 120 деца) годишният разход ще е около 10 хил. лв. Транспортът 
за тях пък ще е поне още два пъти по толкова - 20 хил. лв., т.е училището пак ще е на минус близо 30 хил. лв. Т.е. 100-те 
деца, които ще плащат такси, ще трябва да доплатят по още 300 лв. 
От БАЧУ твърдят, че много от членуващите в организацията им училища, които са 1/3 от всички частни школа у нас, 
вероятно няма да се възползват от разпоредбата. Димитър Танев пък е убеден, че ще има частни училища, които ще 
поискат държавно финансиране. Самият той е говорил с две школа, които изразили готовност да се включат в новата 
възможност. "Освен че ще дадат шанс на талантливи деца без финансови възможности да учат в частно школо, новите 
ученици ще вдигнат летвата", смята той.  
Това обаче не е съвсем сигурно, защото няма законово изискване тези 20% да са само талантливи ученици. Тук 
разпоредбата е доста хлъзгава - в закона е записано само, че безплатно ще се обучават 20% от приеманите ученици, "в 
това число деца и ученици с изявени дарби и/или със специални образователни потребности". Решението за това кои деца 
ще попаднат сред щастливците с безплатен прием ще се решава в правилника на съответното училище, т.е. директорите 
ще имат пълната свобода да определят по какъв начин ще приемат тези ученици. Според БАЧУ разпоредбата е 
дискриминационна и ще доведе до корупция и приемане на приближени деца, чиито родители имат връзки със 
съответното училище. "Защо му е на училището да приема с връзки безплатно?", недоумява пък Танев.  
НЕЯСНОТА 
Не е ясно и какво ще става с приетите безплатно талантливи ученици, които например понижат драстично успеха си в 
следващите години - дали ще продължат да учат без такса, или ще им се наложи да плащат такава. Вероятно това отново 
ще се разпише в съответния училищен правилник. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Безработни напират за предсрочно пенсиониране 
Преди новата мярка да влезе в сила от догодина 
За 12 недостигащи месеца ще получат 4,8% по-ниски пари за старини 
Безработни в предпенсионна възраст вече се редят на опашка за предсрочно излизане в заслужена почивка. „Въпреки че 
от догодина хората ще могат да се възползват от предсрочното пенсиониране, за последните 2 седмици около 10 човека 
вече дойдоха да се консултират как могат да се пенсионират“, обясни пред „Монитор“ пенсионният консултант Иван 
Стефанов. Според Кодекса за социално осигуряване от 2016 г. всеки безработен, на когото не му достигат до 12 месеца  за 
навършване на пенсионна възраст, ще може да излезе в заслужен отпуск срещу по-ниска сума. За всеки недостигащ месец 
пенсията ще се намалява с 0,4%. В случай че на кандидат-пенсионера не му достига  още година, сумата за старини ще му 
се намали с 4,8 на сто. 
Предсрочното пенсиониране ще важи само за тези безработни от трета категория труд, на които 
не им достигат години за излизане в заслужена почивка 
Следващата година жените ще прекъсват работа на 60,10 г., а мъжете на 63,10 г. В случай, че на безработните в 
предпенсионна възраст не им достига осигурителен стаж, те ще могат да си откупят липсващите им месеци от НОИ. 
Максималният срок, който могат да откупят, е 5 години, като за целта трябва да внесат пари накуп. И през тази година един 
осигурителен месец струва 74,76 лв., което означава, че за една година желаещите да откупят осигурителен период ще 
трябва да отделят 897,12 лв., а ако се възползват от възможността да закупят всички 5 години трябва да извадят 4485,60 
лв. „Мисля, че мярката за предсрочно пенсиониране трябваше да обхваща и стажа, защото безработните  нямат пари, за 
да си откупят недостигащия стаж“, заяви още Стефанов. 
По данни на Агенцията по заетостта 
всеки трети в бюрата по труда е над 55 г., 
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каква част от тях ще могат да се възползват от предсрочното пенсиониране не е ясно. За тези, на които не им достигат 
повече от 12 месеца от пенсия, държавата обмисля мерки за стимулиране на фирмите да наемат служители в 
предпенсионна възраст. От социалното министерство вече са изпратили запитване до бизнеса какви мерки биха ги 
насърчили да наемат по-възрастни кадри. На база на резултатите ведомството ще изготви конкретната схема. 
 
√ Търсим пари за газовата връзка с Гърция 
За реализация на проекта ни трябват Е220 млн. 
Енергийният министър обеща да няма режим на тока 
България търси пари за строителството на газовата връзка с Гърция, тъй като Европейската комисия (ЕК) няма практика да 
предоставя грантове на частни дружества, каквото е проектната компания за изграждането на съоръжението. Това съобщи 
вчера по време на форум в София енергийният министър Теменужка Петкова, цитирана от Investor.bg. 
„Търсят начини и се водят преговори с европейските партньори за осигуряването на необходимите 220 млн. евро за 
реализацията на проекта”, уточни тя. По думите й ЕС е отпуснал средства още през 2009 г., но те са недостатъчни. „Работата 
по интерконектора се бави и защото 
още не е подписано окончателното 
инвестиционно решение между участниците - Българският енергиен холдинг (БЕХ) и холдинга Poseidon, в който участват 
Гърция и Италия, каза още Петкова. Според нея основната причина за това е политическата криза в южната ни съседка. По 
думите й документът “почти е бил подписан в началото на юни”, а сега се очаква това да стане до “2-3 месеца”. Енергийният 
министър отчете и забавянето по работата на всички останали връзки - с Румъния, Сърбия и Турция, макар и да увери, че 
активно се работи за тяхната реализация. 
„Местният добив на природен газ също е в плановете на правителството за осигуряване на енергийна сигурност”, 
припомни още Петкова. Тя изтъкна започнатия търг за проучвания в два блока - Силистар и Терес, както и плановете за 
първи сондажи в Хан Аспарух, планирани за пролетта на 2016 г. 
Като начин за осигуряване на енергийната сигурност в региона Петкова посочи плановете за изграждане на Европейския 
енергиен съюз. Неговите цели са осигуряването на сигурността на енергийните доставки, тяхната устойчивост и 
конкурентоспособност. 
България работи активно за осъществяването 
на тези цели, допълни още енергийният министър. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова посочи още че няма опасност от режим на тока. „Смятам, че не бива да 
се тиражира в общественото пространство подобна опасност. Няма такава опасност, не са налице обстоятелства за това, 
заяви министър Петкова”, цитирана от БТА. 
На въпрос за планирания от бизнеса протест на 30 септември Петкова посочи, че водят активен диалог с бизнеса. Това, 
което правителството пое като ангажимент, го изпълни. Оттук нататък бизнесът трябва да бъде спокоен. Изготвихме 
съвместно с участието на бизнеса наредбата за намаляване на тежестта върху индустрията, отбеляза Петкова. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Преговорите по „Турски поток” – замразени 
Турция и Русия не успяха да постигнат планирания прогрес в преговорите по „Турски поток”, заради неуспешния опит да 
се сформира правителство в Турция след изборите през юни, поради което разговорите по този въпрос между двете страни 
са преустановени. Това заяви в интервю за в. Hurriyet  заместник помощникът на министъра на енергетиката и природните 
ресурси на Турция Сефа Садък Айтекин, предаде ТАСС. 
"В момента не успяваме да се придвижим напред в преговорния процес. Русия определи преговорите за намаляването на 
цената на доставките от „Газпром” като компромис между Руската федерация и Турция. Заради неуспешния опит за 
сформиране на правителство в нашата страна след изборите през юни, преговорите бяха преустановени”, казва Айтекин. 
Той напомня, че в края на юли, двете страни договориха намалението в цената на руския газ за Турция да се увеличи от 6 
на 10,25%. „Струва ми се, че не се наблюдава някаква липса на доверие между Турция и Русия. Но ние щяхме да сме в по-
изгодна позиция, ако Русия ни беше предоставила това намаление без да го смята за компромис”, добавя Айтекин. 
В края на юли руският енергиен министър Александър Новак обяви, че Русия е готова да подпише до седмица-две 
междуправителственото споразумение за едната тръба на „Турски поток”.Но, както току-що стана ясно, преговорите засега 
са преустановени. 
 
investor.bg 
 
√ Износът към ЕС спада за пръв път от 8 месеца 
През юли общият експорт остава на положителна територия благодарение на търсенето на български стоки от 
държавите извън ЕС 
Актуалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за търговското салдо разкриват няколко положителни и 
няколко отрицателни тенденции. 
Ако започнем с негативните, то първата е, че през юли износът само за държавите членки на Европейския съюз (ЕС) спада 
за пръв път от 8 месеца. Вторият отрицателен извод е, че ръстът на общия износ е най-бавният също от 8 месеца насам, с 
което приносът му за икономическия растеж през третото тримесечие се поставя под въпрос, макар че е прибързано да 
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съдим само от данните за един месец. Третата лоша новина е, че НСИ не ревизира нагоре данните за износа за миналата 
година, с което 2014 г. остава първата с понижение на експорта от пет години насам. 
Добрите новини са, че, първо, през юли все пак има растеж на общия износ, което ще позволи на експорта да остане един 
от основните двигатели на икономиката през 2015 г. Втората добра новина е, че прирастът на експорта в седмия месец се 
дължи изцяло на търговията с трети страни. Там основни търговски партньори са държави с икономически проблеми и 
евтини валути като Турция, Русия и Китай, но по-скъпите за тях евро и американски долар очевидно са добре дошли за 
българския експорт. Третата добра новина от данните е, че вносът продължава да расте, което е сигнал за едно по-силно 
вътрешно търсене – факторът, който също до голяма степен подкрепи икономическия растеж през второто тримесечие. 
През юли 2015 г. общият износ възлиза на 4,1 млрд. лв., като се повишава само с 2% на годишна база. Това е най-бавният 
ръст от ноември 2014 г. насам, когато всъщност експортът спадна с 3,1% на годишна база. За сравнение – през юни износът 
скочи с 8,7% на годишна база. Така за периода януари-юли 2015 г. темпът на прираст на експорта се забавя до 9,4% след 
отчетените 10,9% през първото полугодие. През 7-месечието от България са изнесени стоки общо на стойност 26,5 млрд. 
лв. 
Що се касае до вноса – той записва най-бързия си растеж от март насам и е шести пореден месец с ръстове. През юли 
импортът се повишава със 7,9% на годишна база, като през месеца стойността му се равнява на 4,7 млрд. лв. Прирастът се 
дължи изцяло на търговията с ЕС, откъдето в стойностно изражение са внесени с 11,8% повече стоки спрямо юли 2014 г. 
От началото на годината вносът достига 30,2 млрд. лв., което е с 5,3% повече спрямо периода януари-юли 2014 г. 
Така през първите седем месеца дефицитът по търговското салдо намалява със 760 млн. лв., или със 17%, спрямо същия 
период на 2014 г. до 3,72 млрд. лв. Само през юли обаче недостигът се равнява на 647,8 млн. лв., като е със 70% повече 
спрямо регистрирания през юли 2014 г. дефицит за 381 млн. лв. 
Първи спад на износа за ЕС от 8 месеца 
През юли експортът за основния ни търговски партньор – страните членки на ЕС, записва първото си понижение от ноември 
2014 г., когато всъщност експортът за Стария континент се смъкна с 0,5% на годишна база. Спадът сега е от 0,6% на годишна 
база. Все пак за периода януари-юли 2015 г. износът е нагоре с 10,1% и възлиза на 16,8 млрд. лв., 2,62 млрд. лв. от които 
са отчетени само през юли. 
Юлските данни на НСИ повдигат въпроса и за състоянието на европейската икономика през третото тримесечие – ако 
Европа се задъха в периода юли-септември, то това неминуемо ще се отрази на нашите износ и растеж. А вече има 
прогнози за охлаждане на икономическия ръст у нас през втората половина на 2015 г. 
Същевременно през юли българското търсене на европейски стоки е най-високото от март насам. В седмия месец на 
годината НСИ регистрира 11,8% годишен ръст на импорта от Европейския съюз и покачване от само 1,4% на вноса от трети 
страни. Ниските цени на суровините изглежда са сред основните причини за по-високия обем на вноса. Цифрите могат да 
се тълкуват и като сигнал за по-силно вътрешно търсене. 
Към юни, докогато са последните подробни данни на НСИ за търговията с държавите членки на ЕС и когато експортът скочи 
с 13%, се вижда, че най-силен стимул за българската търговия оказва доброто състояние на икономиките на Германия, 
Италия и Румъния, към които през периода сме изнесли най-голям обем стоки. 
Трите страни, заедно с Гърция, Франция и Белгия, формират 70,5% от българския експорт за Европа. Топ 10 по най-голям 
обем на показателя допълват Обединеното Кралство, Холандия, Полша и Австрия, които също се радват на съживяващ се 
растеж. 
Към края на юни износът към най-голямата европейска икономика – тази на Германия, се увеличава с двуцифрени 
стойности, а именно – с внушителните 14,4% до 2,89 млрд. лв. Вносът е нагоре с 15,1% до 3,3 млрд. лв., разкриват данните 
на НСИ, обобщени в таблицата. 
Обемът на изнесените стоки за Италия е с 9% по-голям. Докато вносът расте с 2,8% до 1,88 млрд. лв., износът се повишава 
до 2,15 млрд. лв. Италианската икономика се съживява след мъчителната рецесия и това видимо се отразява и на 
българската търговия. С Италия поддържаме положително търговско салдо към края на юни 2015 г. 
Румъния е внесла български стоки за 1,72 млрд. лв., което е годишен ръст от 9,5 на сто. Ние сме внесли румънски стоки за 
1,71 млрд. лв., т.е. същото количество, което сме внесли от северната ни съседка в периода януари-юни 2014 г. 
През този период износът към Гърция се покачва със 9,8% на годишна база до 1,46 млрд. лв., като не е повлиян от кризата, 
белязала най-вече второто тримесечие на годината. Натискът върху вноса също е минимален, след като към края на май 
статистиката отчете 1,2% спад на импорта, но сега към края на юни НСИ регистрира минимален ръст от 0,4% на вноса от 
Гърция до 1,19 млрд. лв. 
През първото полугодие износът към Белгия се повишава с 5,6%, към Франция спада с 0,2%, но скача с 20,2% към 
Великобритания, с 14% към Холандия и с близо 15% на годишна база към Полша. 
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Таблица: Investor.bg по данни на НСИ 
 
Износът към трети пазари с ръст от 7,1%, който компенсира спада към ЕС 
Българският експорт към държавите извън ЕС се увеличава със 7,1% през юли и с 8,3% за седеммесечието до 9,72 млрд. 
лв. Ръстът през месеца успява да засенчи понижението на износа към Стария континент, като носи добрите новини от 
актуалните данни на НСИ. 
Освен това юли се оказва вторият по ред месец с ръст на вноса на България от трети държави след два поредни месеца на 
спад. В седмия месец на 2015 г. вносът се покачва с 1,4% на годишна база, докато прирастът за седемте месеца е в рамките 
на 0,3% до 11,02 млрд. лв. 
Към 31 юли 2015 г. Турция, Китай, Сингапур, Сърбия, Русия, САЩ и Македония формират 55,4% от износа за трети страни. 
Топ 10 допълват държави като Египет, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Украйна. 
Най-голям е обемът на българските стоки, прекосили турската граница. От началото на годината до края на юли износът за 
най-големия ни търговски партньор извън ЕС се покачва с 6,5% на годишна база до 2,435 млрд. лв. Това се случва на фона 
на затруднението, което изпитва икономиката на Турция. По-евтината валута спрямо еврото и долара също оказват 
негативно влияние на турския внос. Българският внос от там пък е нагоре с 1,5% на годишна база до 1,73 млрд. лв., издават 
още данните на НСИ. 
Износът към Русия спада с 20% до 463,2 млн. лв., което в частност е резултат от санкциите на Запада, с които и България 
като член на ЕС се съобразява вече малко над година, и състоянието на руската икономика. Същевременно вносът е надолу 
с 9,5% на годишна база до 3,71 млрд. лв. Салдото е на минус 3,242 млрд. лв. спрямо януари-юли 2014 г., което е 
показателно за ефекта от санкциите, влошил търговските връзки. 
Заради конфликта между Русия и Украйна и състоянието на украинската икономика вносът ни от страната е по-нисък с 
22,6% спрямо година по-рано и се равнява на 547,8 млн. лв. Износът към Украйна нараства със 74,7% до само 241,8 млн. 
лв., като тук влияние оказва също по-евтината украинска валута. 
На фона на тези проблеми търговските връзки на страната ни с държави от Близкия изток се засилват, след като обемът на 
изнесените стоки е по-висок от изпратените за Украйна, например. Към края на юли износът за Египет е нагоре със 71,4% 
до 364,9 млн. лв., а обемът на експорта към ОАЕ възлиза на 255,7 млн. лв. Статистиката на НСИ дори регистрира 128,3% 
ръст на износа за Иран до 192,7 млн. лв. 
През 7-месечието от Китай България е внесла стоки за 1,12 млрд. лв., което е повишение от 16% на годишна база, а е 
изнесла за 656,7 млн. лв. Износът към втората по големина световна икономика се увеличава с 13,6% на годишна база. 
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Таблица: Investor.bg по данни на НСИ  
 
Разбивката по стоки, с които България търгува активно, показва, че през първото полугодие, докогато са актуалните данни 
на НСИ за общата търговия, вносът на машини, оборудване и превозни средства, чийто дял в импорта е 26,4%, расте с 
10,7% на годишна база до 6,72 млрд. лв. Най-голям относителен ръст през периода НСИ отчита при вноса на необработени 
материали – от 12,5% до 2,3 млрд. лв., както се вижда от таблицата. 
По отношение на износа – стоките в графата „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“, заемат най-
голям дял – от 24%. Техният експорт е нагоре с 11,8% на годишна база до 5,4 млрд. лв. Следва износът на машини, 
оборудване и превозни средства с покачване от 14,9% до 4,78 млрд. лв. 
 
 

 
 
Таблица: Investor.bg по данни на НСИ 
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√ Калфин настоява за подобряване на европейското трудово законодателство 
Трябва да се гарантират правата на самонаетите и домашните работници, смята вицепремиерът  
Регулацията на европейския трудов пазар може да се подобри в посока гарантиране правата на самонаетите и работещите 
в сферата на домашните услуги. Това становище е представил вицепремиерът и министър на труда и социалната политика 
Ивайло Калфин по време на неформалната среща на министрите на труда от страните-членки на ЕС в Стокхолм. 
Срещата е посветена на възможностите за подобряване на условията на труд в рамките на единния европейски пазар, 
съобщават от социалното ведомство. 
„Със сигурност регулацията на европейския трудов пазар би могла да бъде подобрена. Тя обаче трябва да бъде поставена 
в по-широк контекст. Освен въпроса за командированите работници, особено важно е да се обърне повече внимание и да 
се повиши гарантирането на правата и на самонаетите, както и на работещите в дома – включително домашните 
помощници, детегледачите и хората, които предоставят помощ на възрастни или болни хора“, смята Калфин. 
„Решението, което ЕК трябва да предложи за повишаване на гаранциите за прилагане на трудовите права на 
командированите работници, трябва да съответства на принципите за свободно движение на хора, стоки и услуги в ЕС. 
Освен това, решението трябва да бъде универсално за целия пазар, а не да го сегментира по дейности“, категоричен е 
министърът. 
Подобряването на трудовите права на работещите на единния европейски пазар и повишаването на социалното 
измерение на законодателната уредба ще бъде сред приоритетите на предстоящото председателство на Холандия на 
Съвета на ЕС. 
На неформалната среща на труда участие взеха и министрите на труда от Австрия, Холандия, Люксембург, както и 
представители на министрите от Франция, Белгия, Италия и Хърватска. 
 
√ До 15 октомври е удължен срокът за изпълнение на проекти по ПРСР* 
Със заповед на ДФЗ ще станат ясни общините, които ще се възползват 
До 15 октомври е удължен срокът за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 - 
2013 г. От бонуса ще могат да се възползват изпълнителите на проекти с досегашен краен срок – 15 септември, но не и 
тези, чиито контракти е трябвало да приключат по-рано. Това каза на форум „Българските общини 2020“ министърът на 
земеделието Десислава Танева. 
Решението вече е взето от Държавен фонд „Земеделие“, а изменението на наредбата ще стане в следващите дни. С 
решение на Фонда ще стане ясно кои общини ще се възползват от удължения срок. Промяната на срока на 15 октомври не 
може да промени датата на договора със съответните изпълнители, уточни Танева. Срокът за заявяване на плащания 
остава 15 октомври. 
„Това, колко успешно ще се приложи ПРСР 2007-2013, за която сме разплатили 80% от програмния бюджет, зависи от 
изпълнението на вашите договори. От миналата седмица ръководството на ДФЗ се среща с общини с неприключили 
договори, но експертите няма как да организират работата на терен“, каза Танева на кметовете. 
Министърът на земеделието посочи още, че по ПРСР 2007-2013 г. общините са сключили 1442 договора за 1,9 млрд. лева. 
От тези договори са изпълнени 592 и по тях са разплатени 671 млн. лева. Останалите 850 са в процес на изпълнение. 
Тя припомни, че по новата ПРСР 2014-2020 вече са отворени и затворени 3 мерки, включително за стратегиите за развитие 
на местните инициативни групи. 
Министърът уточни, че по новата програма наредбите за общинските мерки ще са по-подробни от досегашния програмен 
период и се очаква да бъдат отворени в първата половина на следващата година за обществен дебат. 
По темата за кризата в млечния сектор и разпределението на пасища за животновъдите Десислава Танева подкани 
общините да разпределят затревените площи на фермерите според последните изменения на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 
Тя каза на кметовете: „Вашият политически успех зависи от успеха на местните общности. Животновъдството е 
традиционен отрасъл с голяма перспектива за развитие. Апелирам за справедливост при приложението на процедурите 
за животновъдите. Успешните от вас разбират важността на тези правила, както и че те ще бъдат приложени според духа 
на закона“. 
Танева допълни, че сега в общините трябва да се провеждат новите процедури за ползване на пасищата, които ще бъдат 
заявявани при кампанията за директните плащания за 2016 г. Министърът припомни, че към февруари 2016 г. местните 
власти ще трябва да прекратят договорите с ползвателите на пасища, които нямат животни. 
На форума министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова заяви, че досега в общините са инвестирани 3,5 млрд. 
лв. евросредства за инвестиции за градска инфраструктура. Тя призова кметовете да работят заедно с регионалното 
министерство за приключването на водната реформа и за работата по програмата за енергийна ефективност, която е 
започнала с 1 млрд. лв. 
Министърът на туризма Николина Ангелкова каза пред кметовете, че министерството рекламира страната с фокус върху 
културно-историческия туризъм и е разработило 8 дестинации, които обхващат 71 града на територията на цялата страна. 
Вече има и регистър на над 3000 атракции в общините, приета е и концепцията за туристическото райониране, като 
предстои в 9-те района да бъдат назначени представители на МТ. 
Тя допълни, че до края на годината е намалена с 50% таксата на общините за участие в туристически изложения. 
 


