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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 

 
Българско национално радио  
 
√ Правителството готви законови промени: Д. Добрев: Ако в проекти с договор за изкупуване има измами, ще се отнемат 
преференциалните цени 
Работодателите работят про боно в държавните дружества 
Интервю на Диана Янкулова с Васил Велев и Делян Добрев 
Съкращаването на несвойствените разходи ще повлияе еднакво както на бизнеса, така и на домакинствата, защото ще има 
отражение върху цената „задължения към обществото“, която е еднаква за домакинствата и за бизнеса. 
Това каза за предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“ председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян 
Добрев по повод споразумението с работодателските организации техни представители да влязат в управлението на 
държавните енергийни дружества. Във всяко държавно енергийно дружество има борд от минимум трима души, а 
работодателите ще имат по един представител, така че не може да се каже, че държавата им отстъпва контрола. Добрев 
коментира и дългосрочните договори за изкупуване на енергия. 
По отношение на дългосрочните договори има процедура на ЕК, която да оцени дали има прекомерна държавна помощ 
или не. Ако ЕК прецени, че има прекомерна държавна помощ, ще бъдат предприети действия, за да бъде премахната. 
Намерен е механизъм по Програмата за развитие на селските райони, по който да се финансират инсталации за биомасата 
от оборска тор, енергията от които да се използва за собствени нужди, а не да бъде преференциално изкупувана. Няма 
опасност да не бъде изпълнена и другата договорка между управляващите и работодателите, а именно – да бъдат 
оповестени имената на всички, които имат договори за изкупуване на електроенергия на преференциални цени, заяви 
Добрев: 
Това категорично трябва да стане. Ако сред тях има политици, вероятно са, повечето, политици от миналото. Ще има и 
друга промяна. Ако се окаже, че в определени проекти с преференциални цени и дългосрочно изкупуване на договорите 
съществуват измами, ще запишем категоричен текст в закона, който ще каже, че се отнемат преференциалните цени, тоест 
този производител ще бъде изключен от системата. Ще се работи, разбира се, и със задна дата. 
Председателят на Асоцацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че  работодателите са решили 
да поемат отговорността, защото противното би означавало да посочват проблемите от ъгъла. Мярката няма да доведе до 
незабавен спад в цените, увери той. 
Ние сме извършили тези реформи в нашите компании, в частните предприятия, и това е помогнало те да оцелеят. Някои 
от тях се и развиват много успешно. При всички случаи тези, които не успяха да направят такива реформи в 
приватизираните дружества, тях кризата ги отся и не са вече „на терен“. 
Работодателите ще предоставят услугите си „про боно“, увери Велев, който е уверен, че ЕК ще докаже прекомерна 
държавна помощ за американските централи: 
Нашето участие в бордовете го виждаме като временна мярка. Правилната и дългосрочна такава е либерализиране на 
пазара, електроенергийна борса, на която те да продават, и листване на миноритарни пакети от тези дружества на борсата. 
Велев е убеден, че има възможност за намаляване на цените на тока през ноември. 
Интервюто с Васил Велев и Делян Добрев може да чуете в звуковия файл тук. 
 
Информационна агенция Фокус – 16.09.2015 
 
√ Васил Велев: Ще предложим на нашите членове да няма протест за цената на електроенергията  
Ще предложим на нашите членове да няма протест за цената на електроенергията. Това заяви пред журналисти в 
парламента председателят на АИКБ Васил Велев след срещата с ПГ на ГЕРБ, предаде репортер на Агенция „Фокус”.  
Велев разясни пред медиите, че са постигнали съгласие разполагаемата мощност да надвишава потреблението и не са 
необходими оттук нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия на 
преференциални цени. Той подчерта, че който иска да инвестира в българската енергетика е добре дошъл, но нека да 
прави това като продава на свободния пазар. „В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за 
нашите предложения. Срещнахме разбиране и подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация за 

http://bnr.bg/post/100602917/d-dobrev-ako-v-proekti-s-dogovor-za-izkupuvane-ima-izmami-shte-se-otnemat-preferencialnite-ceni
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собствениците, дейността и договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй 
като това е държавна подкрепа, държавна помощ и обществото трябва да знае това”, уточни председателят на АИКБ. Той 
уточни, че работодателските организации ще се консултират за протеста с управните си органи. „Председателите сме на 
мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните групи, които създадохме, пътната карта за реформи в 
енергетиката, ще доведат до нужните мерки за намаляването на цената електрическата енергия за бизнеса от 1-ви 
ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на проблема. Ще предложим на нашите членове протестът 
да не се състои и тези решения ще се вземат до края на седмицата”, каза още Васил Велев. 
 
√ Делян Добрев: Последната промяна в Закона за енергетиката ще бъде при злоупотреби на централи с 
преференциалните цени, тяхната електроенергия да не се изкупува 
Последната промяна в законодателството е да се запише ясен текст в Закона за енергетиката при установяване на 
злоупотреби и измами на централи, които имат преференциални цени и дългосрочни договори, тяхната електроенергия 
няма да се изкупува повече на преференциални цени. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на 
енергийната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев след срещата с работодателските организации, предаде репортер 
на Агенция „Фокус”. Той подчерта, че от 800 млн. лева дефицит в електроенергията, сега той е свален на 300 млн. лв. 
Според него е трудно да се каже какъв ще бъде финансовият ефект от допълнителните мерки, които планират. „Те няма 
да имат финансов ефект, ако не бъдат доказани злоупотреби и не бъдат изключени централи, които мамят”, уточни той. 
Като по-важна задача Добрев постави през следващите месеци да бъде довършена либерализацията на енергийния пазар, 
така че производителите да бъдат поставени в условия на пазарна основа. „С участието на работодателските организации 
в бордовете на държавните дружества, се надяваме да съкратим допълнително разходите в тях”, каза още Делян Добрев. 
 
Нова Телевизия   
 
√ Бизнесът влиза в бордовете на държавните енергийни фирми 
Видеото може да видите тук. 
 
Вестник Монитор  
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Да се късат договорите с централи, които 
нарушават правилата 
Икономиката ни търпи щети заради гръцката и украинската криза 
- Г-н Велев, проведохте няколко срещи вчера. Ползотворни ли бяха според вас и можем ли да кажем, че си стихнахте ръцете 
с кабинета за цената на тока? 
- За нас е ясно, че не правителството определя цената на тока, а Комисията за енергийно и водно  регулиране (КЕВР). Но в 
ръцете на изпълнителната и законодателната власт има различни лостове, които да дадат предпоставки КЕВР да 
преразгледа решението си. Това касае и средносрочни реформи в енергетиката, които да не допуснат отново увеличаване 
на цената. За целта се създаде работна група на високо равнище под ръководството на вицепремиера Томислав Дончев. 
В нея ще участват четирите работодателските организации, министърът на енергетиката, председателят на комисията по 
енергетика и министърът на финансите. Тя има за задача да разработи пътна карта за реформи в енергетиката и ще 
наблюдава изпълнението на тези реформи. Имаме уверението за подкрепа на някои законодателни инициативи, които да 
дадат възможност на КЕВР да намали цената, която определя като постоянно представляваща в общата цена на 
еленергията. Беше предложено и да имаме представители в съветите на директорите на държавните дружества в сферата 
на енергетиката. За да се предпазим от спекулации по темата, ние обявихме, че те няма да работят срещу възнаграждения. 
- Каква точно ще е тяхната задача? 
- Те имат задачата да предлагат решения, които да доведат до подновяване на ефективността на държавните дружества, 
до ограничаване на безстопанствеността там. Нека не се заблуждаваме, става дума и за кражбите в сектора. 
- Казахте, че трябва да се извадят на светло договорите на електроцентралите с преференциални цени? 
- Така е. Искаме да се разкрива информация за собствениците, договорите и дейността на производителите на еленергия, 
която се изкупува по преференциални цени. Тоест става дума за тези, които не продават на свободния пазар, а имат 
държавна помощ. Обществото трябва да знае на кой се оказва тази държавна помощ чрез преференциални цени. Това са 
все важни предпоставки, за да се върви към намаляване на цената на еленергията. Имаме съгласието за забрана на 
присъединяването на нови източници на еленергия с преференциални цени. В това отношение изискванията на 
европейската директива ще бъдат изпълнени. Който иска да изгражда тези централи, ще може да кандидатства по 
програмата за „Развитие на селските райони”, за да получи финансиране, но няма да има преференциални цени за 
изкупуване на енергия. Имаме съгласие и по друг важен въпрос - със законодателна промяна да се даде възможност тези 
производители, чиято енергия се изкупува по преференциални цени, при нарушаване на правилата да се развалят 
договорите. Така те ще бъдат изпратени на свободния пазар. Ако да речем се окаже, че един фотоволтаик продава нощем 
енергия, след като това технологично не е възможно, договорът с него да бъде прекратен. Всичко това би трябвало да 
доведе до намаляване на злоупотребите. Също така беше решено за създаване на експертен съвет от наши представители 
към НЕК. Става дума за работна група от специалисти, които да направят анализ на приходите и разходите. Искаме да се 
вдигне завесата, за да има яснота на сметките там. 
- Остава ли обаче в сила намерението ви за протест, или по-скоро ще се откажете? 

https://www.youtube.com/watch?v=ohiOspjsZ7I&feature=youtu.be
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- Тук вече трябва да се произнесат нашите управителни органи. Има предпоставки той да бъде отменен. Заседанието на 
Асоциацията на индустриалния капитал е утре (бел. ред. днес). 
- В същото време все още настоявате за оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, нали? Склонни ли сте да 
промените това искане? 
- Ние смятаме, че и в момента КЕВР има възможност да редуцира цените. Нежеланието да се използват тези възможности 
и манипулативното поднасяне на информация са сред основните причини да искаме тази оставка. Мога да дам конкретен 
пример. Да речем казаното как цената за „задължение към обществото“ на домакинствата е намалена и уеднаквена с тази 
за бизнеса. Това влиза в очевидно противоречие с действителността. От КЕВР твърдят, че „задължения към обществото”, 
което е плащал битът досега, е било 53 лв. на мегаватчас, а от 1 август всички плащат еднакво - тоест 38 лв. на мегаватчас. 
Ако това е било наистина така, излиза, че цената трябва да се намали с 15 лева на мегаватчас. А всъщност цената за 
населението се намалява с 16 стотинки на мегаватчас. Такива твърдения заблуждават обществото. Така че ако не говорим 
за манипулация, то тогава трябва да е некомпетентност. Поемането на част от цената при „задължения за обществото” при 
износа също би довело до редуциране на цената на еленергията за индустрията. 
- Как определяте посещението на еврокомисаря по енергетика Марош Шефчович? Можем ли наистина да говорим за 
eнергийна сигурност на Балканите? 
- Според мен това посещение няма пряка връзка с темата, но нека изтъкна, че за нас е голям проблем държавната помощ 
съгласно европейското законодателство, която се дава на така наречените американски централи. Сумата е от порядъка 
на 330 милиона лева годишно. В Полша и Унгария имаше подобни договори и те бяха прекратени. Затова смятам, че в това 
отношение всяка подкрепа от г-н Шефчович е добре дошла. 
- Между другото той заяви, че проблемът с цената на индустриалния ток не е характерен само за България. Дори даде за 
пример Словакия. 
- Така е, но у нас постоянната компонента в цената е над 40% от общата цена и в абсолютен размер е най-голяма в целия 
ЕС. С изключение на Дания. Ние имаме най-скъпа постоянна, независеща от пазара, а определяна от КЕВР компонента в 
цената на еленергията. Това се дължи и на много грешки от миналото, но и от неизползването на възможностите за 
редукция на скъпата енергия, които ги има и днес - става дума за американските централи, ВЕИ-та. 
- Заявихте, че минималният осигурителен доход е отживяла норма. Това означава ли, че няма да се съгласите с идеята за 
увеличение на осигурителните прагове? 
- Ние заявихме, че ако има административно разпростиране на среден процент върху дейностите, където няма 
споразумение, ще поставим въпроса изобщо за участието на работодателските браншови организации в договарянето на 
тези прагове. 
- Привърженик ли сте на идеята минималното възнаграждение да не е еднакво за цялата страна и да се определя според 
регионите или различните професии? 
- Има такава практика, и то във водещи страни от Европейския съюз, където минималната работна заплата не се определя 
административно от държавата, а да се договаря в браншовите колективни трудови договори. Такава практика има в 
Австрия, Дания, Швеция, Италия. Еднаква за всички и административно определена минимална работна заплата там не 
съществува. И в същото време безработицата е с 1/3 по-ниска от нашата. Така че за мен това е добър вариант и може да 
проработи и у нас. 
- Оказа ли някакво отражение върху икономиката вече гръцката криза? Наскоро дори споменахте за негативния ефект и от 
украинската криза... 
- Крехкото оживление, на което бяхме свидетели, може да бъде стопирано от наслагването на такива фактори. Да речем 
едно 20% увеличение на цената на еленергията оказва влияние и е още един фактор към украинската криза. Все пак 
българската икономика търпи щети в това отношение. Гръцката криза също оказа влияние. Това натрупване, 
непремерените опити за административен ръст на минималната работна заплата над възможностите на икономиката ще 
доведе до стагнация на пазара на труда и до закриване на работни места. Този процес вече дори започна. Много компании 
вече съкращават персонал. 
 
vsichkitenovini.eu  
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Да се късат договорите с централи, които 
нарушават правилата Икономиката ни търпи щети заради гръцката и украинската криза  
– Г-н Велев, проведохте няколко срещи вчера. Ползотворни ли бяха според вас и можем ли да кажем, че си стихнахте 
ръцете с кабинета за цената на тока? – За нас е ясно, че не правителството определя цената на тока, а Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР). Но в ръцете на изпълнителната и законодателната власт има различни лостове, 
които да дадат предпоставки КЕВР да преразгледа решението си. Това касае и средносрочни реформи в енергетиката, 
които да не допуснат отново увеличаване на цената. За целта се създаде работна група на високо равнище под 
ръководството на вицепремиера Томислав Дончев. В нея ще участват четирите работодателските организации, 
министърът на енергетиката, председателят на комисията по енергетика и министърът на финансите. Тя има за задача да 
разработи пътна карта за реформи в енергетиката и ще наблюдава изпълнението на тези реформи. Имаме уверението за 
подкрепа на някои законодателни инициативи, които да дадат възможност на КЕВР да намали цената, която определя като 
постоянно представляваща в общата цена на еленергията. Беше предложено и да имаме представители в съветите на 
директорите на държавните дружества в сферата на енергетиката. За да се предпазим от спекулации по темата, ние 
обявихме, че те няма да работят срещу възнаграждения. – Каква точно ще е тяхната задача? – Те имат задачата да 
предлагат решения, които да доведат до подновяване на ефективността на държавните дружества, до ограничаване на 
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безстопанствеността там. Нека не се заблуждаваме, става дума и за кражбите в сектора. – Казахте, че трябва да се извадят 
на светло договорите на електроцентралите с преференциални цени? – Така е. Искаме да се разкрива информация за 
собствениците, договорите и дейността на производителите на еленергия, която се изкупува по преференциални цени. 
Тоест става дума за тези, които не продават на свободния пазар, а имат държавна помощ. Обществото трябва да знае на 
кой се оказва тази държавна помощ чрез преференциални цени. Това са все важни предпоставки, за да се върви към 
намаляване на цената на еленергията. Имаме съгласието за забрана на присъединяването на нови източници на еленергия 
с преференциални цени. В това отношение изискванията на европейската директива ще бъдат изпълнени. Който иска да 
изгражда тези централи, ще може да кандидатства по програмата за „Развитие на селските райони”, за да получи 
финансиране, но няма да има преференциални цени за изкупуване на енергия. Имаме съгласие и по друг важен въпрос – 
със законодателна промяна да се даде възможност тези производители, чиято енергия се изкупува по преференциални 
цени, при нарушаване на правилата да се развалят договорите. Така те ще бъдат изпратени на свободния пазар. Ако да 
речем се окаже, че един фотоволтаик продава нощем енергия, след като това технологично не е възможно, договорът с 
него да бъде прекратен. Всичко това би трябвало да доведе до намаляване на злоупотребите. Също така беше решено за 
създаване на експертен съвет от наши представители към НЕК. Става дума за работна група от специалисти, които да 
направят анализ на приходите и разходите. Искаме да се вдигне завесата, за да има яснота на сметките там. – Остава ли 
обаче в сила намерението ви за протест, или по-скоро ще се откажете? – Тук вече трябва да се произнесат нашите 
управителни органи. Има предпоставки той да бъде отменен. Заседанието на Асоциацията на индустриалния капитал е 
утре (бел. ред. днес). – В същото време все още настоявате за оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, нали? 
Склонни ли сте да промените това искане? – Ние смятаме, че и в момента КЕВР има възможност да редуцира цените. 
Нежеланието да се използват тези възможности и манипулативното поднасяне на информация са сред основните причини 
да искаме тази оставка. Мога да дам конкретен пример. Да речем казаното как цената за „задължение към обществото“ 
на домакинствата е намалена и уеднаквена с тази за бизнеса. Това влиза в очевидно противоречие с действителността. От 
КЕВР твърдят, че „задължения към обществото”, което е плащал битът досега, е било 53 лв. на мегаватчас, а от 1 август 
всички плащат еднакво – тоест 38 лв. на мегаватчас. Ако това е било наистина така, излиза, че цената трябва да се намали 
с 15 лева на мегаватчас. А всъщност цената за населението се намалява с 16 стотинки на мегаватчас. Такива твърдения 
заблуждават обществото. Така че ако не говорим за манипулация, то тогава трябва да е некомпетентност. Поемането на 
част от цената при „задължения за обществото” при износа също би довело до редуциране на цената на еленергията за 
индустрията. – Как определяте посещението на еврокомисаря по енергетика Марош Шефчович? Можем ли наистина да 
говорим за eнергийна сигурност на Балканите? – Според мен това посещение няма пряка връзка с темата, но нека изтъкна, 
че за нас е голям проблем държавната помощ съгласно европейското законодателство, която се дава на така наречените 
американски централи. Сумата е от порядъка на 330 милиона лева годишно. В Полша и Унгария имаше подобни договори 
и те бяха прекратени. Затова смятам, че в това отношение всяка подкрепа от г-н Шефчович е добре дошла. – Между другото 
той заяви, че проблемът с цената на индустриалния ток не е характерен само за България. Дори даде за пример Словакия. 
– Така е, но у нас постоянната компонента в цената е над 40% от общата цена и в абсолютен размер е най-голяма в целия 
ЕС. С изключение на Дания. Ние имаме най-скъпа постоянна, независеща от пазара, а определяна от КЕВР компонента в 
цената на еленергията. Това се дължи и на много грешки от миналото, но и от неизползването на възможностите за 
редукция на скъпата енергия, които ги има и днес – става дума за американските централи, ВЕИ-та. – Заявихте, че 
минималният осигурителен доход е отживяла норма. Това означава ли, че няма да се съгласите с идеята за увеличение на 
осигурителните прагове? – Ние заявихме, че ако има административно разпростиране на среден процент върху 
дейностите, където няма споразумение, ще поставим въпроса изобщо за участието на работодателските браншови 
организации в договарянето на тези прагове. – Привърженик ли сте на идеята минималното възнаграждение да не е 
еднакво за цялата страна и да се определя според регионите или различните професии? – Има такава практика, и то във 
водещи страни от Европейския съюз, където минималната работна заплата не се определя административно от държавата, 
а да се договаря в браншовите колективни трудови договори. Такава практика има в Австрия, Дания, Швеция, Италия. 
Еднаква за всички и административно определена минимална работна заплата там не съществува. И в същото време 
безработицата е с 1/3 по-ниска от нашата. Така че за мен това е добър вариант и може да проработи и у нас. – Оказа ли 
някакво отражение върху икономиката вече гръцката криза? Наскоро дори споменахте за негативния ефект и от 
украинската криза… – Крехкото оживление, на което бяхме свидетели, може да бъде стопирано от наслагването на такива 
фактори. Да речем едно 20% увеличение на цената на еленергията оказва влияние и е още един фактор към украинската 
криза. Все пак българската икономика търпи щети в това отношение. Гръцката криза също оказа влияние. Това натрупване, 
непремерените опити за административен ръст на минималната работна заплата над възможностите на икономиката ще 
доведе до стагнация на пазара на труда и до закриване на работни места. Този процес вече дори започна. Много компании 
вече съкращават персонал. 
 
√ Бизнесът напът да отложи протеста за тока Васил Велев от АИКБ обясни, че постигнато съгласие   16=09=215 
Работодателските организации може да се откажат от планирания за края на септември протест срещу високите цени на 
тока за бизнеса. Това стана ясно от думите на Васил Велев от АИКБ. Работодателите се срещнаха днес с представители от 
ГЕРБ. „Ще предложа на нашите членове да няма протест срещу цената на тока“, каза Велев след разговорите. Той обясни, 
че са постигнали съгласие, че не са нужни вече никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на 
електрическа енергия на преференциални цени.Велев обясни, че който иска да инвестира в българската енергетика, е 
добре дошъл, но по правилата на свободния пазар. „В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ 
за нашите предложения. Срещнахме разбиране и подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация за 
собствениците, дейността и договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй 



5 

 

 

като това е държавна подкрепа, държавна помощ и обществото трябва да знае това”, обясни още председателят на АИКБ. 
Шефът на енергийната комисия Делян Добрев обясни, че е постигнато съгласие за отпадане на преференциалните цени за 
изкупуване на електричество, произведено от тор. Добрев обясни, че от успеха на реформите в сектора ще стане ясно 
колко пари ще бъдат спестени, защото това ще може да даде възможност на регулатора да коригира цените. Той обаче 
беше категоричен, че финансов ефект от реформите едва ли ще има, ако не бъдат доказани злоупотреби и изключени 
централи. Велев пък припомни, че 330 млн. лв. е сумата, която държавата всяка година „подарява“ по договори за 
преференциални цени на американските централи. „Плащаме ги всички ние с по-високи цени. Няма европейска 
директива, която да ни кара да калкулираме тези договори. Така че тази сума може да бъде извадена от цената на 
електрическата енергия и това би върнало цените под нивата от 1 август. Това е предложение на синдикатите“, обясни той. 
Добрев обаче обясни, че по тази тема съгласие няма, тъй като това би означавало държавата да извади 330 млн.лв. 
Работодателите се срещнаха и с Рефрматорския блок. По време и на тези разговори е била обсъдено отпадането на 
преференциалната цена за електричество от биомаса и прозрачност в енергетиката. 
 
epicenter.bg  
 
√ Васил Велев: Ще предложим да няма протест за цената на тока 
Работодателските организации ще консултират въпроса за протеста със своите управителни органи, стана ясно след среща 
на бизнеса с ПГ на ГЕРБ 
Ще предложим на нашите членове да няма протест. Това обяви в парламента парламента председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Четирите работодателски организации се срещнаха 
с ръководството на ПГ на ГЕРБ заради цената на тока и готовността на 30 септември бизнесът да протестира в София. 
Велев поясни, че работодателите ще обсъдят въпроса за протеста със своите управителни органи. „Председателите сме на 
мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните групи, които създадохме, пътната карта за реформи в 
енергетиката, ще доведат до нужните мерки за намаляването на цената електрическата енергия за бизнеса от 1 ноември 
и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на проблема“, коментира той. 
 „Който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но нека да прави това като продава на свободния 
пазар, допълни той. В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите предложения“, 
допълни Велев. 
 
√ Работодателите влизат в бордовете на държавните фирми в енергетиката 
Ще бъде направен публичен регистър на собствениците на всички дружества, които произвеждат ток на префенциални 
цени 
Представителите на работодателските организации ще влязат в бордовете на директорите на държавните дружества в 
енергетиката. Целта е засилване на контрола и по-голяма прозрачност в дейността.  
Това стана ясно след среща на бизнеса при премиера Бойко Борисов с участието на вицепремиера Томислав Дончев и 
шефа на енергийната комисия в парламента Делян Добрев. 
На разговорите е обсъдена идеята за създаване на публичен регистър на собствеността на всички производства, които 
ползват преференциални цени. "Убеден съм, че от този публичен регистър на собствеността ще излязат много интересни, 
не знам дали не и изненадващи резултати", коментира вицепремиерът Дончев. 
 „Коментирано беше, че въпреки взетите мерки преди месеци, в енергетиката все още има много злоупотреби. Всичко, 
което зависи от изпълнителната власт ще бъде направено. Беше коментирано с Делян Добрев да се направи промяна в 
законодателството, когато има констатирано нарушение по отношение на производител с преференциална цена, да 
съществува възможност при първото или второто нарушение да му се отнема правото да продава електроенергия на 
преференциална цена. Това ще бъде много силна мярка за превенция по отношение на всички нарушения, защото въпреки 
взетите мерки нарушенията продължават. Фотоволтаици продължават да произвеждат енергия и нощем”. Това коментира 
вицепремиерът Томислав Дончев. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев припомни, че друго основно искане на 
бизнеса са промени в ръководството на КЕВР. 
Относно настояването на бизнеса за въвеждането на мораториум върху допускането на нови фирми, които ще продават 
ток на преференциални цени Делян Добрев заяви, че то може да бъде изпълнено по друг начин "като се премахнат 
последните останали преференциални цени оттук нататък. Сега са останали само два вида - от електроенергия от оборски 
тор и от покривните инсталации за фотоволтаици". 
"Специално ние, участниците в днешните разговори, сме доста по-оптимистично настроени и се надяваме да се намерят 
резерви цената на електроенергията за индустрията да се върне на нивата, на които беше от преди 1 август". Това заяви 
председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. "При положение, че за доста неща намерихме компормис, остава да обсъдим с 
нашите управителни органи дали ще протестираме", каза още той. 
На срещата стана ясно, че още от утре започва работата по пътната карта за реформи в енергетиката. За целта се създава 
работна група, начело с вицепремиера Дончев и с участието на Делян Добрев, както и на министрите на енергетиката и 
финансите Теменужка Петкова и Владислав Горанов. 
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novinite.bg  
 
√  Васил Велев: Ще предложим на нашите членове да няма протест 
Ще предложим на нашите членове да няма протест, заяви днес в парламента председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на четирите работодателски организации с ръководството на 
ПГ на ГЕРБ. 
В края на миналата седмица работодателите настояха за връщане на старите цени на електроенергията за бизнеса на 
нивата от преди 1-ви август, за сериозни законодателни промени и за оставката на председателя на Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Тогава те заплашиха, че в края на септември ще излязат на сериозен 
протест. 
Работодателските организации ще консултират въпроса за протеста със своите управителни органи. 
"Председателите сме на мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните групи, които създадохме, пътната 
карта за реформи в енергетиката ще доведат до нужните мерки за намаляването на цената електрическата енергия за 
бизнеса от 1 ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на проблема", каза той. 
Постигнахме съгласие предвид това, че разполагаемата мощност надвишава потреблението и не са необходими оттук 
нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени, 
коментира Велев, цитиран от БГНЕС. 
Той подчерта, че който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но нека да прави това като продава 
на свободния пазар. 
"В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите предложения. Срещнахме разбиране и 
подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация както за собствениците, дейността и договорите на 
производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй като това е държавна подкрепа, държавна 
помощ и обществото трябва да знае това", посочи Велев. 
 
dnes.bg  
 
√  Бизнесът напът да отложи протеста за тока 
Васил Велев от АИКБ обясни, че постигнато съгласие 
Работодателските организации може да се откажат от планирания за края на септември протест срещу високите цени на 
тока за бизнеса. Това стана ясно от думите на Васил Велев от АИКБ. Работодателите се срещнаха днес с представители от 
ГЕРБ.   
"Ще предложа на нашите членове да няма протест срещу цената на тока", каза Велев след разговорите. Той обясни, че са 
постигнали съгласие, че не са нужни вече никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа 
енергия на преференциални цени.Велев обясни, че който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но 
по правилата на свободния пазар. 
"В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите предложения. Срещнахме разбиране и 
подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация за собствениците, дейността и договорите на 
производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй като това е държавна подкрепа, държавна 
помощ и обществото трябва да знае това”, обясни още председателят на АИКБ.   
Шефът на енергийната комисия Делян Добрев обясни, че е постигнато съгласие за отпадане на преференциалните цени за 
изкупуване на електричество, произведено от тор.  Добрев обясни, че от успеха на реформите в сектора ще стане ясно 
колко пари ще бъдат спестени, защото това ще може да даде възможност на регулатора да коригира цените. Той обаче 
беше категоричен, че финансов ефект от реформите едва ли ще има, ако не бъдат доказани злоупотреби и изключени 
централи.   
Велев пък припомни, че 330 млн. лв. е сумата, която държавата всяка година "подарява" по договори за преференциални 
цени на американските централи. "Плащаме ги всички ние с по-високи цени. Няма европейска директива, която да ни кара 
да калкулираме тези договори. Така че тази сума може да бъде извадена от цената на електрическата енергия и това би 
върнало цените под нивата от 1 август. Това е предложение на синдикатите", обясни той.   
Добрев обаче обясни, че по тази тема съгласие няма, тъй като това би означавало държавата да извади 330 млн.лв.  
Работодателите се срещнаха и с Рефрматорския блок. По време и на тези разговори е била обсъдено отпадането на 
преференциалната цена за електричество от биомаса и прозрачност в енергетиката. 
 
dir.bg  
 
√  Васил Велев: Ще предложим на нашите членове да няма протест 
Ще предложим на нашите членове да няма протест, заяви днес в парламента председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Ще предложим на нашите членове да няма протест, заяви днес в парламента председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев след среща начетирите работодателски организации с ръководството на 
ПГ на ГЕРБ по повод исканията за сваляне цената на тока за бизнеса и готовността за протест,предаде репортер на БГНЕС. 
Тези решения ще се вземат до края на седмицата. Работодателските организации ще консултират въпроса за протеста със 
своите управителни органи – председателите сме на мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните 
групи, които създадохме, пътната карта за реформи в енергетиката ще доведат до нужните мерки за намаляването на 
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цената електрическата енергия за бизнеса от 1 ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на 
проблема, каза той.  
Постигнахме съгласие пред вид това, че разполагаемата мощност надвишава потреблението и не са необходими оттук 
нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени, 
коментира Велев. Който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но нека да прави това като продава 
на свободния пазар, допълни той. В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите 
предложения. Срещнахме разбиране и подкрепа иза предложенията си за разкриване на информация както за 
собствениците, дейността и договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциалницени, тъй 
като това е държавна подкрепа, държавна помощ и обществото трябва да знае това, посочи Велев. 
 
chernomore.bg  
 
√  Бизнесът напът да отложи протеста за тока 
Васил Велев от АИКБ обясни, че постигнато съгласие 
Работодателските организации може да се откажат от планирания за края на септември протест срещу високите цени на 
тока за бизнеса. Това стана ясно от думите на Васил Велев от АИКБ. Работодателите се срещнаха днес с представители от 
ГЕРБ.   
"Ще предложа на нашите членове да няма протест срещу цената на тока", каза Велев след разговорите. Той обясни, че са 
постигнали съгласие, че не са нужни вече никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа 
енергия на преференциални цени.Велев обясни, че който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но 
по правилата на свободния пазар.    
"В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите предложения. Срещнахме разбиране и 
подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация за собствениците, дейността и договорите на 
производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй като това е държавна подкрепа, държавна 
помощ и обществото трябва да знае това”, обясни още председателят на АИКБ.   
Шефът на енергийната комисия Делян Добрев обясни, че е постигнато съгласие за отпадане на преференциалните цени за 
изкупуване на електричество, произведено от тор.  Добрев обясни, че от успеха на реформите в сектора ще стане ясно 
колко пари ще бъдат спестени, защото това ще може да даде възможност на регулатора да коригира цените. Той обаче 
беше категоричен, че финансов ефект от реформите едва ли ще има, ако не бъдат доказани злоупотреби и изключени 
централи.   
Велев пък припомни, че 330 млн. лв. е сумата, която държавата всяка година "подарява" по договори за преференциални 
цени на американските централи. "Плащаме ги всички ние с по-високи цени. Няма европейска директива, която да ни кара 
да калкулираме тези договори. Така че тази сума може да бъде извадена от цената на електрическата енергия и това би 
върнало цените под нивата от 1 август. Това е предложение на синдикатите", обясни той.   
Добрев обаче обясни, че по тази тема съгласие няма, тъй като това би означавало държавата да извади 330 млн.лв.  
Работодателите се срещнаха и с Рефрматорския блок. По време и на тези разговори е била обсъдено отпадането на 
преференциалната цена за електричество от биомаса и прозрачност в енергетиката. 
 
Информационна агенция БГ НЕС  
 
√  Васил Велев: Ще предложим на нашите членове да няма протест 
Ще предложим на нашите членове да няма протест, заяви днес в парламента председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на четирите работодателски организации с ръководството на 
ПГ на ГЕРБ по повод исканията за сваляне цената на тока за бизнеса и готовността за протест, предаде репортер на БГНЕС. 
Тези решения ще се вземат до края на седмицата. Работодателските организации ще консултират въпроса за протеста със 
своите управителни органи – председателите сме на мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните 
групи, които създадохме, пътната карта за реформи в енергетиката ще доведат до нужните мерки за намаляването на 
цената електрическата енергия за бизнеса от 1 ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на 
проблема, каза той. Постигнахме съгласие пред вид това, че разполагаемата мощност надвишава потреблението и не са 
необходими оттук нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия на 
преференциални цени, коментира Велев. Който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но нека да 
прави това като продава на свободния пазар, допълни той. В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ 
на ГЕРБ за нашите предложения. Срещнахме разбиране и подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация 
както за собствениците, дейността и договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциални 
цени, тъй като това е държавна подкрепа, държавна помощ и обществото трябва да знае това, посочи Велев. 
 
pik.bg – 16.09.2015 
 
√  Васил Велев: Ще предложим на нашите членове да няма протест 
Ще предложим на нашите членове да няма протест, заяви днес в парламента председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на четирите работодателски организации с ръководството на 
ПГ на ГЕРБ по повод исканията за сваляне цената на тока за бизнеса и готовността за протест. 
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Тези решения ще се вземат до края на седмицата. Работодателските организации ще консултират въпроса за протеста със 
своите управителни органи – председателите сме на мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните 
групи, които създадохме, пътната карта за реформи в енергетиката ще доведат до нужните мерки за намаляването на 
цената електрическата енергия за бизнеса от 1 ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на 
проблема, каза той. 
Постигнахме съгласие пред вид това, че разполагаемата мощност надвишава потреблението и не са необходими оттук 
нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени, 
коментира Велев. Който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но нека да прави това като продава 
на свободния пазар, допълни той. В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите 
предложения. 
Срещнахме разбиране и подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация както за собствениците, дейността 
и договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй като това е държавна 
подкрепа, държавна помощ и обществото трябва да знае това, посочи Велев. 
 
economix.bg  
 
√  МИНИМАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД – НЯМА СДЕЛКА 
Изненадващото увеличение на минималния осигурителен доход за 2016 г. с 8 на сто, на което economix.bg посвети две 
публикации, започва да се разбулва. 
 

 
 
 
Договорени прагове в 48 бранша 
 
Според работодателите, които дадоха специална пресконференция, обявеният среден процент увеличение е пресметнат 
грешно от Министерството на труда и социалната политика. Този среден процент е важен, тъй като министърът има право 
да го наложи административно в секторите, в които няма договореност между работодатели и синдикати. Така бе 
приложено средно увеличение на минималния осигурителен доход през миналата година от 4% за цялата икономика. 
Как economix.bg вече писа, това доведе до ръст на заплащането, който надхвърля ръста на икономиката, съответно БВП на 
един зает. Трябва да се има предвид, че увеличението на минималния осигурителен доход не засяга само получаващите 
най-ниски заплати, тъй като трябва да се спази йерархията на заплащане – например, ако заплатата на секретарката се 
повиши с 20%, а има такива ръстове на МОД, има опасност тя стане по-висока от заплатата на счетоводителката. 
Затова работадателите настояват да не се налага това административно разпростиране на средното увеличение върху 
всички браншове или, ако това се направи, да се приложи по-малко средно увеличение. 
Защо те твърдят, че договореният среден ръст е по-малък? Основната причина е, че на много места в споразуменията е 
записан праг, равен на МРЗ или направо 420 лв. В момента, след второто за годината увеличение тя е 380 лв., а от 1 януари 
се предвижда да стане 420 лв. Но това е проект, част от бюджетната рамка. Официално решение няма, трябва да се обсъди 
и в тристранката. 
Според Министерството на труда средният процент на увеличение е 7,5 (според Асоциацията на индустриалния капитал, 
самото министерство пусна кратко прессъобщение, в което говори за 8%). Споразумението засяга 48 от 85 икономически 

http://economix.bg/?ddownload=35377
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дейност, в които общо са 1 958 000 лица. В секторите със споразумение са заети 1 175 000 работници и служители, което 
представлява 60 % от всички осигурени, за които се договаряни прагове. 
Ако се запазят праговете в дейностите, в които няма споразумение, но там се въведе минимална работна заплата от 420 
лв. догодина, тогава средният процент ще бъде 6,6 според Министерството на труда и ако се разпростре средният процент 
на увеличението на договорените прагове и се въведе 420 лв., тогава средният процент ще бъде 8,6 на сто, обясни Васил 
Велев от АИКБ. 
Ако там, където в споразуменията е записано само МРЗ, се запише 380 лв. се получава 7% увеличение на МОД в секторите, 
където има сделка. Ако няма административно разпростиране на този проценти, то се получава среден процент от 4.8%. 
Но работодателите настояват и там, където е записано направо 420 лв. (бъдещата минимална заплата), да се сложи 380 
лв. или друго число между 380 и 420 лв., ако преди е бил договорен подобен праг. „При това положение се получава, че 
средното увеличение на минимално осигурителния доход в дейностите, в които има споразумение е 6,2. Ако не се 
разпростира този процент в дейностите, в които няма споразумение, ще бъде общо за всички 4,4 на сто. “ 
С две думи работодателите, настояват да се приложи средно увеличение за дейностите без споразумение от 4.4  на сто, 
което е по-малко от това, което се кани да наложи МТСП – 8 на сто. 
Казусът възниква поради това, че договорянето идва преди да е одобрено увеличението на минималната работна заплата. 
А това увеличение се очертава да бъде сериозно – с 10.5% спрямо сегашното й ниво и с 16.6% спрямо нивото от началото 
на годината. Ако тристранката, например, не одобри увеличението на МРЗ, то договореното средно увеличение от 8% ще 
увисне. 
Това може да бъде доста схоластичен спор, но въпросът всъщност е трябва ли МРЗ да се увеличава толкова силно, при 
положение че икономиката е във фаза на нисък растеж и близка до нулата инфлация. 
Според нас бизнесът е в по-добра позиция в тази дискусия и е вероятно да убеди министъра на труда да наложи 4% 
увеличение в секторите без споразумение. Както economix.bg вече писа, в редица сектори фактическият среден 
осигурителен доход е по-нисък от съответния МОД, което вероятно се дължи на договори на половин работен ден или на 
това, че работодателите не са успели да осигурят заплатите, а само базата за изчисляване на осигуровки. 
Представителите на работодателските организации също  разпространиха данни от проучване, което подкрепя нашия 
извод. 
 

 
 
Освен това, нивото на минималната работна заплата, което доближава близо 50% от средната е едно от най-високите в ЕС. 
В някои сектори (хотели и ресторанти) и области (Видин, Благоевград, Силистра) минималната работна заплата е над 70% 
от средната. 
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√  Мораториум за по-високите цени на тока от нови производства 
Държавата ще наложи мораториум върху изкупуването на ток на по-високи цени от производство чрез оборски тор или 
покривни инсталации. 
За това се споразумяха представители на бизнеса, правителството и парламента на среща при премиера Бойко Борисов. 
В срещата участваха вицепремиерът Томислав Дончев и председателят на енергийната комисия към парламента Делян 
Добрев. По време на срещата не е коментирана възможността за понижаване цената на тока, но управляващите са поели 
ангажимент към реализиране на мерки в няколко насоки. 
Предвижда се създаването на публичен регистър на собствеността на всички производители, продаващи ток на 
преференциални цени, да се промени законът така, че за първо или второ констатирано нарушение при производителите 
на ток на преференциална цена, да му се отнема правото да продава по-скъпо. 
Обсъдена е била и възможността за бизнеса да участва както в КЕВР, така и в бордовете на държавните енергийни 
компании. Бизнесът настоява за връщане на старата цена на тока, като според Васил Велев от АИКБ това може да стане 
незабавно, а от началото на ноември ще има и повече възможности за това. 
Бизнесът продължава да иска и оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов заради липса на експертиза, но Добрев обясни, че 
оставката на Иванов не е била обсъждана в НС. 
Бизнесът запазва готовността си за протест на 30-ти септември. 
 
3e-news.net 
 
√  Отменят преференциалните цени на тока от оборски тор 
Ако се окаже, че при определени проекти с преференциални цени и дългосрочно изкупуване на договорите съществуват 
измами, ще им се отнемат преференциалните цени, като това ще става и със задна дата 
Възможно е да отпаднат преференциите за производство на електроенергия от оборски тор. Това съобщи депутатът от 
ГЕРБ и председател на комисията по енергетика в НС Делян Добрев след срещата на парламентарната група на ГЕПБ с 
работодателските организации. Ръководителите на КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП се срещат поотделно с различни 
парламентарни групи, за да сондират позиции по искането си за отмяна на по-високите цени за тока, които бяха въведени 
това лято, както и да настояват за оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. 
Нямаме решение по въпроса за председателя на КЕВР, заяви обаче Добрев. Проблемът не е в състава на регулатора, той е 
независим и доказа, че е такъв, подчерта депутатът. 
По думите на Добрев, проблемът е в допълнителните реформи, които трябва да бъдат направени в енергетиката и те ще 
бъдат направени. 
По тношение на отпадането на преференциалните цени за електроенергия, произведена от оборска тор Добрев заяви, че 
парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи това предложение. "Намерен е механизъм по Програмата за развитие на 
селските райони, по който да се финансират инсталации за биомасата от оборска тор, енергията от които да се използва 
за собствени нужди, а не да бъде преференциално изкупувана", обясни Добрев. 
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Има наредба на Министерството на земеделието и тези производители на еленергия ще получат подкрепа от ЕС в размер 
на 70 млн.евро, за да финансират такъв тип централи, т.е. преференциални цени вече не са необходими, аргументира се 
председателят на енеригйната комисия. 
Няма опасност да не бъде изпълнена и другата договорка между управляващите и работодателите , а именно – да бъдат 
оповестени имената на всички, които имат договори за изкупуване на електроенергия на преференциални цени, заяви 
Добрев. "Това категорично трябва да стане. Ако сред тях има политици, вероятно повечето са политици от миналото.  Ще 
има и друга промяна. Ако се окаже, че в определени проекти с преференциални цени и дългосрочно изкупуване на 
договорите съществуват измами, ще запишем категоричен текст в закона, който ще каже, че се отнемат преференциалните 
цени, тоест този производител ще бъде изключен от системата.  Ще се работи, разбира се, и със задна дата", коментира 
Делян Добрев. 
Ще предложим на нашите членове да няма протест, заяви председателят на АИКБ Васил Велев след срещата. 
Тези решения ще се вземат до края на седмицата. Работодателските организации ще консултират въпроса за протеста със 
своите управителни органи. Председателите сме на мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните групи, 
които създадохме, пътната карта за реформи в енергетиката, ще доведат до нужните мерки за намаляването на цената 
електрическата енергия за бизнеса от 1 ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на проблема, каза 
той. 
Постигнахме съгласие пред вид това, че разполагаемата мощност надвишава потреблението и не са необходими оттук 
нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на електрическа енергия на преференциални цени, 
коментира Велев. Който иска да инвестира в българската енергетика, е добре дошъл, но нека да прави това като продава 
на свободния пазар, допълни той. 
В това отношение имаме подкрепата на ръководството на ПГ на ГЕРБ за нашите предложения. Срещнахме разбиране и 
подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация както за собствениците, дейността и договорите на 
производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй като това е държавна подкрепа, държавна 
помощ и обществото трябва да знае това, посочи Велев. 
 
bulgaria.utre.bg 
 
√  Дончев: Да продаваш енергия, която не си произвел, също е престъпление 
Правителство и бизнес сформират работна група за реформи в енергетиката 
Пътна карта за реформи в енергетиката ще изработи смесена работна група с участието на правителството и на бизнеса. 
За това се договориха национално представените работодателски организации и премиерът Бойко Борисов на среща в 
Министерския съвет. Предвижда се още мораториум върху преференциите за изкупуване и продажба на ток, включване 
на работодателите в бордовете на държавните енергийни фирми и регистър на всички производители на преференциален 
ток. 
“Искам да акцентирам, че се създава постоянно действаща на високо равнище работна група, която освен че има задачата 
да изготви пътна карта за реформите в енергетиката има задача и да следи за нейното изпълнение", заяви Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
“Въпреки взетите мерки преди месеци в енергетиката все още има много злоупотреби. Напомняме, че когато говорим за 
злоупотреба в енергетиката, това не е просто административно нарушение, а остава злоупотреба. И ако ти продаваш 
електроенергия, която не си произвел, това е също такова престъпление, както ако точиш ДДС или ако си откраднал 
автомобил”, коментира вицепремиерът Томислав Дончев, цитиран от БНТ. 
“Имаме наблюдения от работодателите, че задълженията към обществото са неправилно изчислени и те събират повече 
пари отколкото трябва. Това ще проличи още в първите месечни отчети на НЕК, затова е редно да извършим мониторинг 
и ако това наистина се окаже така да информираме КЕВР, които от своя страна има право на всеки 3 месеца да определя 
нови цени”, посочи Делян Добрев, председател на Парламентарната комисия по енергетика. 
 
blitz.bg  
 
√  Вадят на светло договорите на електроцентралите с преференциални цени 
Ще излязат имената на секретарките и шофьорите на истинските собственици, заяви шефът на АИКБ Васил Велев  
Постигнахме съгласие да бъде разкрита информацията за собствениците на електроцентрали, договорите и парите, които 
получават. Това заяви представителят на работодателите Васил Велев след срещата с ГЕРБ. 
Той обаче е убеден, че ще излязат имената на секретарките и шофьорите на истинските собственици.  
Според депутата от ГЕРБ Делян Добрев на срещата е постигнато съгласие в бордовете на тези дружества да участват 
представители на работодателите. Те обаче ще работят на обществени начала и няма да получават заплати от държавата, 
а ако получават, ще им плащат самите работодателски организации. 
Споразумение е било постигнато и за отпадането на преференциални цени за електроенергията от оборска тор, тъй като 
ЕС ще финансира тази дейност със 70 милиона евро. 
Преговарящите страни не са се разбрали за исканата от работодателите останка на шефа на КЕВР Иван Иванов, тъй като 
според Добрев регулаторният орган е независим и проблемите не са в него, а в реформата. 
Няма съгласие и за изваждането на американските централи от списъка за преференциални цени на изкупулания от тях 
ток, което според Велев коства 330 милиона лева годишно на държавата и данъкоплатците. Добрев обаче уточни, че се 
чака решението на ЕК дали това не е форма на държавна помощ към тези производители на ток. 
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При доказани злоупотреби съответната централа ще бъде изключена от списъка за преференциално изкупуване на ток. 
Всички тези реформи според Велев ще доведат до връщане на цената на тока на нивата ѝ отпреди 1 август в началото на 
ноември. 
Видеото може да видите тук. 
 
Вестник Строител 
 
√  Работодателите ще участват със свои представители в бордовете на държавните енергийни дружества 
Работодателите ще участват със свои представители в бордовете на държавните дружества. Това обяви вицепремиерът 
Томислав Дончев в МС след среща с работодателите, на която са били обсъдени бъдещите им действия заради 
увеличението на цените на електроенергията за индустрията. 
„Усилията ни са свързани с повече прозрачност в енергетиката“, разясни Дончев. По думите му идеята е „бизнесът да бъде 
вкаран там, където се образува цената на тока“. 
Според депутата от ГЕРБ Делян Добрев така ще се постигне по-добър контрол върху разходите на държавните енергийни 
компании. По думите му на днешната среща е взето друго важно решение – да се извършва постоянен мониторинг върху 
финансовото състояние на НЕК. 
Бизнесът е категоричен, че цената на тока може да се намали незабавно. Васил Велев от АИКБ заяви, че към 1 ноември за 
това ще има много повече възможности. Работодателите продължават да настояват за оставката на шефа на КЕВР Иван 
Иванов. Това обаче не е обсъждано в парламента, уточни Делян Добрев. 
На срещата е коментиран публичен регистър на собствеността на всички производства, които ползват преференциални 
цени, както и мораториум за нови преференции при производството на ток. 
Обсъждани са и законови промени, според които, ако има констатирани нарушения на производител с преференции, те 
ще се отнемат.Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев отбеляза, че работна група с председател Томислав Дончев, която 
включва министрите Теменужка Петкова, Владислав Горанов, Делян Добрев и представители на индустрията, ще изработи 
пътна карта за реформи в енергетиката 
 
Вестник Стандарт  
 
√  Бизнесът в надзора на енергийните фирми 
Работодателите пращат по един член в ръководството на НЕК, ТЕЦ "Марица-изток 2", "Мини Марица-изток" и 
"Козлодуй" 
Представители на частния бизнес ще влязат в управлението на държавните енергийни компании. Целта е по този начин да 
се направи по-прозрачна дейността на дружествата, както и да се завиши контролът върху тях. Мярката бе договорена на 
среща на четирите работодателски организации с премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и шефа на 
парламентарната енергийна комисия Делян Добрев. 
"Вкарваме българския бизнес, който плаща по-голямата част от сметката, там където се образува цената - в КЕВР, и пряко 
участие в бордовете на държавните енергийни фирми", обясни след срещата вицепремиерът Томислав Дончев. От днес 
работна група начело с Дончев, в която влизат шефовете на четирите работодателски организации, депутатът Делян 
Добрев, енергийният министър Теменужка Петкова и министърът на финансите Владислав Горанов, ще започнат разговори 
за попълването на директорските бордове с представители на работодателите. Тази работна група трябва да изготви и 
пътната карта за реформа в енергетиката. 
Четирите работодателски организации са се разбрали с премиера да излъчат по един свой представител. Те ще влязат в 
директорските съвети на НЕК, ТЕЦ "Марица-изток 2", "Мини Марица-изток" и АЕЦ "Козлодуй". За присъствие на бизнеса в 
управлението на БЕХ и ЕСО на този етап не са водени разговори. 
"Ще посочим професионалисти, които разбират от бизнес процеси, и може да подобрят ефективността на енергийните 
дружества", обясни за "Стандарт" председателят на АИКБ Васил Велев. Те ще бъдат назначени аналогично на независимите 
директори в публичните дружества, които не се определят от мажоритарния собственик, а от миноритарните акционери, 
уточни Велев. Тези директори няма да получават заплати от дружествата, за тяхната работа ще плащат работодателските 
организации, които са ги излъчили. Те обаче ще имат пълноправно участие в директорските съвети. Според Велев за целта 
не се налагат законови решения, а само промени в съвета на директорите на дружествата, които могат да се случат и за 
три дни. По-трудно било да се намерят подходящите хора. 
Синдикати и анализатори веднага коментираха мярката като странна и в нарушение на правилата на конкуренцията. 
Според Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", в този ход има и конфликт на интереси. "Съгласни сме обаче, че 
в КЕВР трябва да има по-голямо представителство на бизнеса, но и на синдикатите", заяви Манолов. 
Как обаче ще се осъществи участието на работодателските организации в КЕВР, засега не е ясно. "Първоначалното ни 
предложение бе комисията да се увеличи с още два члена - един представител на работодателите и един на синдикатите, 
които да имат равни права с останалите членове", обясни Велев. Реализацията на тази мярка обаче щяла да отнеме 3-4 
месеца. Затова се възприело бизнесът да изпрати свои нещатни експерти към парламентарната комисия за наблюдение 
на дейността на КЕВР. 
Като възпираща мярка за злоупотреби в енергетиката премиерът Бойко Борисов ще е ангажирал да задейства 
законодателна промяна според която ВЕИ-тата да губят правото си на преференциално изкупуване на ток, ако бъдат 
хванати в злоупотреби. Все още има фотоволтаици, които произвеждат ток нощем, посочи вицепремиерът Томислав 
Дончев. Той очаква и "изненадващи резултати" от публичния регистър на собствеността на всички производители на ток, 

http://www.blitz.bg/news/article/361492
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които ползват преференции. Има вече предложение какви законодателни промени да се направят, за да стане публичният 
регистър факт, посочи Дончев. 
Шефът на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев пък обяви, че парламентът ще наложи мораториум върху 
присъединяването на нови производители на ток с преференции при изкупуване, в това число и последните гласувани - от 
оборски тор и покривни фотопанели. 
Още настояваме за оставката на Иванов 
Кирил Домусчиев, председател на КРИБ 
Остава искането ни за оставката на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Много 
неща са в ръцете на КЕВР. Там има прекалено много политика и малко експертност. 
Остава ангажиментът ни и да предоставим на главния прокурор сигналите за нередности при подписването на договорите 
с т.нар. американски централи, както всички сигнали за злоупотреби във ВЕИ сектора. 
Новите ВЕИ - без преференции 
Делян Добрев, шеф на енергийната комисия в парламента 
Ще подкрепим предложението за отпадане на преференциалните цени за изкупуване на ток от ВЕИ. Те вече не са 
необходими, защото ще получат подкрепа от ЕС в размер на 70 млн. евро, за да финансират такъв тип централи. 
Преференциалните цени ще престанат да съществуват от момента на публикуване на закона в Държавен вестник. Този, 
който се е присъединил до този момент, ще ползва преференциални цени, който след това - няма. 
Според мен проблемът не е в състава на регулатора. Този регулатор е независим и доказа, че е такъв. Проблемът е в 
реформите, които трябва да бъдат направени и ще бъдат направени. 
Мониторинг за сметките на НЕК 
Постоянен мониторинг на финансовото състояние на НЕК обеща шефът на парламентарната комисия по енергетиката 
Делян Добрев. Това се прави по настояване на работодателските организации, които се съмняват в правилните сметки за 
задълженията на Националната енергийна компания. 
Освен чрез представителя си в борда бизнесът ще има контрол върху дейността на НЕК и чрез специална работна група, 
която ще бъде създадена към компанията. В нея ще влизат експерти, които ще следят и анализират как функционира НЕК. 
Фирмите отлагат протеста засега 
Остава искането цената да падне на нивото отпреди 1 август 
Работодателските организации засега ще отложат готвения за 30 септември протест срещу поскъпването на тока. Той 
трябваше да е вторият, след като през юли над 1200 фирми спряха производство за час. Промяната в решението на бизнеса 
се случи след срещите им и с премиера в сряда и с парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ и Реформаторския блок. 
"Става въпрос за отлагане, а не за отмяна", посочи председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. Всяка една работодателска 
организация ще подложи въпроса на обсъждане на управителния си съвет. До два дни ще стане ясно около какво решение 
са се обединили работодателите. "Обнадеждени сме от разговорите. По много въпроси се намери компромис, но 
изчакваме да видим всички мерки, които ще бъдат предприети. Надяваме се и КЕВР да реагира, защото остава нашето 
искане цената на електроенергията да бъде свалена до нивото отпреди 1 август", заяви председателят на КРИБ. 
Шефът на АИКБ Васил Велев вече обяви, че ще предложи на членовете на асоциацията си да няма протест. Той разясни, че 
са постигнали важно съгласие с парламентарните групи - разполагаемата мощност да надвишава потреблението и не са 
необходими оттук нататък никакви дългосрочни договори за задължително изкупуване на ток на преференциални цени. 
Работодателските организации са получили подкрепа от народните представители и за разкриване на информация за 
собствениците, дейността и договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени. "Това 
е държавна помощ и обществото трябва да знае", коментира Велев. Според него експертните групи, създадени да изготвят 
пътната карта за реформи в енергетиката и за мониторинг в НЕК, ще осигурят необходимите резерви за намаляване на 
цената тока за бизнеса още от 1 ноември, както и ще решат проблема в по-дългосрочен и средносрочен период. 
 
Вестник Сега 
 
√  Правителството и работодателите се договориха за реформи в енергетиката 
Бизнесът ще има свои представители в държавните фирми 
Протестът на работодателите заради скъпия ток, обявен за края на този месец, вероятно ще бъде отложен. Това стана ясно 
вчера след тяхна среща с премиера Бойко Борисов, на която той им обеща пълна подкрепа. Представители на национално 
представените работодателски организации ще влязат в бордовете на държавните енергийни фирми. Те ще участват и в 
ценообразуването на електроенергията. Ще бъде наложен мораториум върху преференциалните цени на новите 
мощности. Ще бъде изпълнено и друго искане на работодателите - да бъде "начертана" карта на спешните промени в 
сектора. 
Преди седмица АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ обявиха намерението си за протести под прозорците на властта в последния ден 
на септември. Причина за това е рязкото поскъпване на тока за бизнеса от 1 август тази година. Работодателите настояваха 
за запазване на цените на нивата им от юли. Засега не е ясно дали регулаторът ще реши да преразгледа увеличението и 
да върне старите нива. Въпреки това работодателите дадоха заявка, че протестът на 30 септември може и да не се състои. 
"Ние ще предложим на нашите органи за управление протестът да няма протест. Решението обаче предстои до края на 
седмицата", съобщи след вчерашната серия от срещи с правителството и с парламентарните групи шефът на АИКБ Васил 
Велев. 
Вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че предстои да бъде създаден публичен регистър на всички производства, при 
които токът се изкупува на преференциални цени. По думите му от него ще излязат "интересни и изненадващи резултати". 
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Не е ясно какво допълнително ще показва този регистър, тъй като и в момента собствениците на ВЕИ централи например 
могат да се видят и "проследят" в Търговския регистър. 
Засега не е изяснена и идеята за включването на бизнеса в бордовете на енергийните фирми и дали представителите му 
ще имат право на глас. От Министерството на енергетиката потвърдиха пред в. "Сега", че решение все още няма. "Когато 
има представител в борда, той е един от тримата членове на управителния съвет и има същите правомощия като 
останалите двама", обясни шефът на енергийната комисия в НС Делян Добрев. Той добави, че представителите на бизнеса 
ще работят на обществени начала и няма да получават заплати. 
Законови промени ще сложат край на преференциалните цени на тока, произвеждан от оборска тор. Това обаче няма да 
се отнася за заварените централи на биомаса, а за тези, които тепърва ще се включват към мрежата. "Тези, които подкрепят 
нови ВЕИ от биомаса и от оборски тор, ще бъдат отговорни за бъдещото поскъпване на тока", заяви Мартин Димитров от 
Реформаторския блок. 
Въпросът за свиването с 10% на разходите в енергетиката също не е бил пропуснат. Това е една от мерките за съкращаване 
на харчовете на държавните дружества, но към момента мерки не са предприети. Ще се пести не откъм специалисти, а ще 
се режат режийни и други разходи, които биха могли да бъдат спестени. "Все още чакаме наредба за това от Министерския 
съвет", допълни Мартин Димитров. 
ПОД ВЪПРОС 
Нерешен остана въпросът дали и кога ще бъде направен международен одит на енергийния сектор, както и дали 
председателят на КЕВР Иван Иванов ще подаде оставката си заради последното решение за цените на тока. Депутатите от 
ДПС не подкрепят поредни кадрови промени в състава на регулатора, а от ГЕРБ обявиха, че нямат решение по този въпрос. 
"Проблемът не е в състава на регулатора. Този регулатор е независим и той доказва, че е независим", заяви след срещата 
си с работодателите депутатът от ГЕРБ Делян Добрев. 
 
Вестник Монитор  
 
√  Вадят на светло истинските собственици на ВЕИ 
Искат забрана за офшорки в зелените централи и US ТЕЦ-овете 
Махат високата цена на перки и фотоволтаици с нарушения 
Да се извадят на светло истинските собственици на всички ВЕИ, от 1 октомври да се наложи мораториум на централите на 
оборска тор и да се смени шефът на КЕВР. Това са трите основни искания в новия пакет от мерки на бизнеса. Вчера те бяха 
представени на премиера Бойко Борисов при срещата му с работодателските организации в МС. След това с 
предложенията бяха запознати и парламентарните групи на ГЕРБ, ДПС и РБ. Остават исканията за връщането на двойно по-
ниската добавка „задължения към обществото” и за пътна карта за енергетиката. 
Освен това бизнесът настоява ВЕИ централите да разкрият пълните текстове на договорите си за изкупуване на тока, 
включително цената, на която става това. Както и да бъде забранена офшорната собственост, но не само във вятърните и 
фотоволтаичните централи, но и във всички производители, чийто ток се изкупува задължително. 
За да се извадят действителните собственици на вятърните и слънчевите централи, в Закона за енергетиката трябва да се 
добави нов текст, предлагат от бизнеса. С него освен да предоставят ежегодно на КЕВР данни за фирмите и за 
представляващите ги, ВЕИ централите ще трябва да разкриват действителните си собственици – физически лица. Това 
задължение обаче ще е в сила не само за ВЕИ, но и за топлофикациите, чийто ток също се изкупува по по-високи цени, 
както и за двата американски ТЕЦ-а, става ясно от предложението. 
По отношение на твърдото си настояване за смяна на шефа на КЕВР Иван Иванов от работодателските организации са 
посочили пет основни мотива. Според АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ Иван Иванов е некомпетентен и 
поднася невярна и манипулативна информация 
Те смятат още, че той не спазва поетите ангажименти, целенасочено препятства решения, които удовлетворяват бизнеса 
и обслужва корпоративни интереси. Липсата на прозрачност в работата на КЕВР е петият мотив за исканата оставка. 
В предложенията на бизнеса фигурира и такова, според което всички поднадзорни на КЕВР фирми и всички компании с 
над 50% държавна собственост трябва да разкриват финансова информация все едно са публични дружества на борсата. 
След края на срещата в МС вицепремиерът Томислав Дончев обясни, че с бизнеса е договорено представители на 
работодателските организации 
да участват в работата на бордовете на държавните енергийни фирми 
„Нека колегите да видят какво се случва, нека още едни очи да гледат, ако някъде има свръхразходи, ако някъде има 
ненужни разходи, нека те да бъдат тези, които ще ни помогнат да го прекратим”, каза Дончев, цитиран от БНР. Той уточни 
още, че разкриването на собствеността във ВЕИ и другите централи с преференциални цени ще стане със създаването на 
публичен регистър. От този публичен регистър ще излязат интересни и изненадващи резултати, смята Дончев. 
Другото важно решение е да се извършва постоянен мониторинг върху финансовото състояние на НЕК, съобщи 
председателят на енергийната комисия Делян Добрев. 
При злоупотреба от ВЕИ централи, ще им се отнема преференциалната цена, каза още Томислав Дончев. И посочи, че все 
още има фотоволтаици, 
които произвеждат енергия и нощем 
Как бизнесът е оценил срещите с политиците вчера ще стане ясно днес. До края на деня работодателските организации 
ще вземат решение дали на 30 септември ще има нов протест, както обявиха преди седмица. 
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Списание Мениджър  
 
√  Изработват спешно пътна карта за реформи в енергетиката 
Бизнесът на път да се откаже от протеста на 30 септември. След среща с премиера Бойко Борисовработодателите излязоха 
обнадеждени за реформи и резерви в енергетиката, така че токът за индустрията да поевтинее. 
По време на срещата е взето решение пътната карта за реформи в енергетиката да бъде изработена спешно, като от утре 
започва работа по нея. Тя ще бъде решена от работна група, в която ще участва и вицепремиерът Томислав Дончев, 
предаде bTV.  
В нея ще се включат и представители на работодателски организации, министър Теменужка Петкова, председателят на 
парламентарната комисия по енергетиката Делян Добрев и министърът на финансите Владислав Горанов. 
Конкретни срокове и цени по време на срещата не са били обсъждани, но държавата е поела ангажимент за нови промени 
в закона за енергетиката, така че да отпаднат преференциите за тока. 
Работодателите ще влязат в бордовете на директорите на държавните енергийни дружества, включително и НЕК за да 
следят дали компаниите харчат неоправдано. Представители на бизнеса ще участват и в работата на КЕВР. 
Работодателите протестират яростно срещу решението на енергийния регулатор да увеличи такса "задължения към 
обществото" от 18,93 лв. за мегаватчас на 40,21 лв. за мегаватчас, която се заплаща от присъединените към 
електроенергийната система крайни клиенти на свободния пазар на електрическа енергия, клиентите на доставчика от 
последна инстанция, електропреносното и електроразпределителните дружества за закупената електрическа енергия за 
покриване на технологични разходи. 
 
Вестник 24 часа  
 
√  Ще прекратяват договори на централи с преференциални цени 
Дългосрочните договори на централи с преференциални цени ще бъдат прекратявани ако при тях се установят 
злоупотреби и измами. Освен това електроенергията им няма да бъде изкупувана вече на тези цени, обяви Делян Добрев 
в парламента след среща на ГЕРБ с представители четирите работодателски организации, на която са обсъдени мерки за 
справяне с проблемите в енергетиката. 
Той добави, че за това ще се впише ясен текст, който да прекрати подобни злоупотреби. 
Добрев обясни, че е важно в следващите шест месеца да се приключи либерализацията на пазара, така че всички 
производители да са поставени на пазарна основа. Тогава те щели да бъдат принудени да се реформират и да съкратят 
разходите си. 
"Бордовете на държавните енергийни дружества са от по трима човека, не виждам проблем един тези трима да бъде 
представител на работодателите. Те могат да бъдат от полза, защото те самите управляват дружества, които в почти всички 
случаи са много по-добре управлявани откокото държавата управлява собствените си дружества. ", коментира Добрев 
относно евентуалното участие на частния бизнес в държавната енергетика. 
Добрев обясни, че нямат решение относно оставката на шефа на КЕВР. Според него регулаторът е независим и проблемът 
не е състава му, а в реформите, които трябва да се направят в енергийния сектор. 
Той допълни, че на срещата са обсъждани три законодателни промени. Едната е била да отпаднат преференциалните цени 
за енергия, произведена от оборска тор. Тази поправка парламентарната група на ГЕРБ щяла да подкрепи. 
"Ще подкрепим предложението за отпадане на преференциалните цени за изкупуване на енергия, тъй като има наредба 
на Министерство на земеделието и Държавен фонд Земеделие и те ще получат подкрепа от ЕС в размер на 70 млн. евро, 
за да финансират такъв тип централи. Тоест преференциални цени вече не са необходими", обясни Добрев. 
"Говорихме да бъдат публикувани собствениците на всички централи, които получават преференциални цени, без 
значение дали става въпрос за ВЕИ, когенерации или друг вид непазарни централи”, обясни той. 
Васил Велев, председател Асоциацията на индустриалния капитал обясни, че вече има постигнато съгласие, че 
дългосрочни договори за задължително изкупуване на преференциални цени не са необходими. Той привества 
потенциалните инвеститори в енергетиката, но поясни, че те трябва да продават на свободния пазар. 
"Срещнахме разбиране и подкрепа и за предложенията си за разкриване на информация за собствениците, дейността и 
договорите на производителите на енергия, която се изкупува по преференциални цени, тъй като това е държавна 
подкрепа, държавна помощ и обществото трябва да знае това”, добави Велев . 
 „Председателите сме на мнение, че разговорите, които провеждаме, както и експертните групи, които създадохме, 
пътната карта за реформи в енергетиката, ще доведат до нужните мерки за намаляването на цената електрическата 
енергия за бизнеса от 1-ви ноември и решаване в по-дългосрочен и средносрочен период на проблема. Ще предложим 
на нашите членове протестът да не се състои и тези решения ще се вземат до края на седмицата”, каза още Васил Велев. 
Според него 330 млн. е сумата, която държавата подарява всяка година на двете американски централи. Той уточни, че 
няма европейска директива, която да ни задължава в цената на ел. енергията да калкулираме тези договори, т.е тази сума 
може да бъде извадена от цената на тока, а така тя ще се върне на нивата от преди 1-ви август. Това е едно от 
предложенията, внесени от работодателите, което е подкрепено и от синдикатите. 
Делян Добрев обясни, че колкото по-съществени са реформите в енергетиката, толкова повече пари ще се спестят, което 
ще даде възможност на КЕВР да регулира цените. 
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"От началото на годината свалихме дефицита от 800 млн. на 400 млн. След това с отлагането на решението на регулатора 
с един месец, успяхме да осигурим чрез намаляване на разходите и увеличаване на приходите 100-150 млн. лв. Дефицитът, 
който остана е около 300 млн.лв, а това е и регулаторното решение от 1-ви август"., добави Добрев 
 
√ Дончев: Споразумяхме се за няколко мерки за цената на тока за бизнеса 
Усилията ни са свързани с повече прозрачност в енергетиката или бизнесът да бъде вкаран там, където се образува цената. 
Това каза пред журналисти вицепремиерът Томислав Дончев, след проведена среща в Министерски съвет с премиерът 
Бойко Борисов и представители на работодателите. Дончев уточни, че това не са били мирни преговори, а част от диалога, 
който поддържат с всички заинтересовани страни. "Има още какво да се направи за цената на ел. енергията за бизнеса. 
Споразумяхме се за няколко пакета мерки, някои от които са оперативни, някои от тях са свързани със законодателна 
промяна", коментира вицепремиерът. "Първият пакет мерки е свързан с усилията за повече прозрачност в енергетиката 
или бизнесът да бъде вкаран там, където се образува цената, както в КЕВР и представителство в държавната енергетика, 
не говоря за обществен съвет, а за пряко участие в бордовете. Нека колегите видят какво се случва, ако някъде има свръх 
разходи или ненужни, нека те да бъдат тези, които ще ни помогнат да го прекратим", посочи Томислав Дончев. 
"Коментирахме и публичен регистър на собствеността на всички производства, които ползват преференциални цени. Беше 
коментиран и мораториум по отношение на образуване на нови преференции при производството на електроенергия. 
Коментирано беше, че въпреки взетите мерки преди месеци, в енергетиката все още има много злоупотреби", каза той. 
По думите му, всичко което зависи от изпълнителната власт ще бъде направено. 
"Беше коментирано с Делян Добрев да се направи промяна в законодателството, когато има констатирано нарушение по 
отношение на производител с преференциална цена, да съществува възможност при първото или второто нарушение да 
му се отнема правото да продава електроенергия на преференциална цена", посочи Дончев. "Това ще бъде много силна 
мярка за превенция по отношение на всички нарушения, защото въпреки взетите мерки нарушенията продължават. 
Фотоволтаици продължават да произвеждат енергия и нощем", допълни вицепремиерът. 
 
Вестник Труд  
 
√ Вадят на светло зелените централи 
Представители на бизнеса ще влязат в бордовете на държавните енергийни дружества, обяви вчера вицепремиерът 
Томислав Дончев след среща на работодателските организации с премиера Бойко Борисов в Министерския съвет. На нея 
са обсъждани мерки срещу високите цени на тока. 
“Нека колегите да видят какво се случва, нека още едни очи да гледат, ако някъде има свръхразходи, ако някъде има 
ненужни разходи, нека те да бъдат тези, които ще ни помогнат да го прекратим”, коментира Дончев. 
По-късно пред „Труд“ председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил 
Домусчиев уточни, че за да няма конфликт на интереси, представителите на бизнеса няма да са от сектор енергетика, а 
финансисти и икономисти (виж в рубриката Интервю). 
Бизнесът предлага да бъде създаден и публичен регистър на собствениците на ВЕИ, чийто ток се изкупува на 
преференциални цени, както и да се спре с присъединяването на такива централи. С регистъра ще се изясни собствеността 
върху тях и обществото ще знае на кого плаща преференциални цени, има ли конфликт на интереси, посочи Домусчиев 
пред „Труд“. 
“Убеден съм, че от този публичен регистър на собствеността ще излязат много интересни, не знам дали не и изненадващи 
резултати”, коментира пък Томислав Дончев. 
Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев, който също участва в срещата, заяви, че може да се 
въведе мораториум за присъединяването на нови дружества, които продават ток на преференциални цени. “Това искане 
на работодателите може да бъде изпълнено, като се премахнат последните останали преференциални цени оттук нататък. 
Сега са останали само два вида - от електроенергия от оборски тор и от покривните инсталации за фотоволтаици”, каза 
Добрев. 
По-късно представителите на КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП проведоха серия срещи с парламентарни групи в Народното 
събрание, на които бизнесът предостави в писмен вид предложенията си, оформени като поправки в Закона за 
енергетиката и в Закона за възобновяемите енергийни източници. След тях стана ясно, че ГЕРБ и реформаторите подкрепят 
индустриалците, а ДПС ще изчака с позицията си. 
След совалките представителите на бизнеса обявиха, че работодателските организации ще решават допълнително дали 
да се проведе обявеният за края на месеца протест. Те настояват и за оставката на шефа на енергийния регулатор Иван 
Иванов. 
 
√ Дончев: Споразумяхме се за няколко мерки за цената на тока за бизнеса  
Усилията ни са свързани с повече прозрачност в енергетиката или бизнесът да бъде вкаран там, където се образува цената. 
Това каза пред журналисти вицепремиерът Томислав Дончев, след проведена среща в Министерски съвет с премиерът 
Бойко Борисов и представители на работодателите. Дончев уточни, че това не са били мирни преговори, а част от диалога, 
който поддържат с всички заинтересовани страни. "Има още какво да се направи за цената на ел. енергията за бизнеса. 
Споразумяхме се за няколко пакета мерки, някои от които са оперативни, някои от тях са свързани със законодателна 
промяна", коментира вицепремиерът. "Първият пакет мерки е свързан с усилията за повече прозрачност в енергетиката 
или бизнесът да бъде вкаран там, където се образува цената, както в КЕВР и представителство в държавната енергетика, 
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не говоря за обществен съвет, а за пряко участие в бордовете. Нека колегите видят какво се случва, ако някъде има свръх 
разходи или ненужни, нека те да бъдат тези, които ще ни помогнат да го прекратим", посочи Томислав Дончев. 
"Коментирахме и публичен регистър на собствеността на всички производства, които ползват преференциални цени. Беше 
коментиран и мораториум по отношение на образуване на нови преференции при производството на електроенергия. 
Коментирано беше, че въпреки взетите мерки преди месеци, в енергетиката все още има много злоупотреби", каза той. 
По думите му, всичко което зависи от изпълнителната власт ще бъде направено. 
"Беше коментирано с Делян Добрев да се направи промяна в законодателството, когато има констатирано нарушение по 
отношение на производител с преференциална цена, да съществува възможност при първото или второто нарушение да 
му се отнема правото да продава електроенергия на преференциална цена", посочи Дончев. "Това ще бъде много силна 
мярка за превенция по отношение на всички нарушения, защото въпреки взетите мерки нарушенията продължават. 
Фотоволтаици продължават да произвеждат енергия и нощем", допълни вицепремиерът. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Обмислят мораториум в енергетиката 
Държавата може да наложи мораториум върху преференциалните производства и изкупуване на ток на по-високи цени от 
производство чрез оборски тор или покривни инсталации. 
Темата беше обсъдена на среща на работодателите с премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и 
председателя на енергийната комисия в парламента Делян Добрев. 
Бизнесът и правителството са постигнали съгласие за създаването на публичен регистър на собствениците на ВЕИ. Има 
идея и за законодателни промени и въвеждането на правило при нарушение ВЕИ да се лишават от изкупуването на ток на 
преференциални цени. Управляващите са обещали да позволят на работодателите да участват повече в процесите в 
енергетиката. 
 „Усилията ни са свързани с повече прозрачност в енергетиката или бизнесът да бъде вкаран там, където се образува 
цената”, коментира Томислав Дончев. 
Освен това е постигнато съгласие и за извършването на постоянен мониторинг върху финансовото състояние на НЕК. Делян 
Добрев пък заяви, че има начин да се наложи мораториум, който не нарушава европейското законодателство. През юни 
парламентът гласува едномесечен мораториум за скока на цената на електроенергията. Вчера работодателите се 
срещнаха и с парламентарните групи на ГЕРБ и ДПС. 
С тях бяха обсъдени високите цени на тока за бизнеса и исканата оставка на председателя на КЕВР Иван Иванов. 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Бизнесът и властта изготвят пътна карта за реформи в енергетиката 
Пътна карта за реформи енергетиката ще изработи смесена работна група с участието на правителството и на бизнеса. За 
това се договориха национално представените работодателски организации и премиера Бойко Борисов на среща в 
Министерския съвет. Предвижда се още мораториум върху преференциите за изкупуване и продажба на ток, включване 
на работодателите в бордовете на държавните енергийни фирми и регистър на всички производители на преференциален 
ток. 
Васил Велев, председател на АИКБ: “Искам да акцентирам, че се създава постоянно действаща на високо равнище работна 
група, която освен че има задачата да изготви пътна карта за реформите в енергетиката има задача и да следи за нейното 
изпълнение. Г-н Томислав Дончев прие това предизвикателство да ръководи тази група. В нея ще участва активно всички 
работодатели”. 
Кирил Домусчиев, президент на КРИБ: “Остава нашето искане и ще продължиме в следващите си срещи днеска и утре с 
различните парламентарни групи нашето искане за оставка на Иван Иванов остава. Остава ангажиментът ни да 
предоставим на главния прокурор сигналите, касаещи нередностите при подписване на договорите с така наречените 
американски централи. Това си е ангажимент на работодателите. А същото така всички сигнали за злоупотреби във ВЕИ-
сектора”. 
Томисалв Дончев, вицепремиер: “Въпреки взетите мерки преди месеци в енергетиката все още има много злоупотреби. 
Напомняме, че когато говорим за злоупотреба в енергетиката, това не е просто административно нарушение, а остава 
злоупотреба. И ако ти продаваш електроенергия, което не си произвел, това е също такова престъпление, както ако точиш 
ДДС или ако си откраднал автомобил”. 
Цветан Симеонов, БТПП: “БТПП предпочита ранните разговори и диалог, отколкото късни протести. Доволни сме от това 
че правителството и вчера и днес пое ангажимента така както настояваме и пред ЕК да се ускорят нещата за държавната 
помощ за онези производители, които енергията ми се изкупува на по-високи преференциални”. 
Делян Добрев, председател на Парламентарната комисия по енергетика:“Имаме наблюдения от работодателите, че 
задълженията към обществото са неправилно изчислени и те събират повече пари отколкото трябва. Това ще проличи още 
в първите месечни отчети на НЕК, затова е редно да извършим мониторинг и ако това наистина се окаже така да 
информираме КЕВР, които от своя страна има право на всеки 3 месеца да определя нови цени”. 
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√ Правителството предложи бизнесът да наблюдава отблизо държавните енергийни компании 
Работодателите са категорични, че цената на тока може да се намали незабавно 
Работодателите да участват със свои представители в бордовете на държавните дружества – това е решено днес на 
срещата на работодатели с  премиера Бойко Борисов по повод увеличената цена на тока и планирания протест на бизнеса 
на 30 септември. 
„Усилията ни са свързани с повече прозрачност в енергетиката“, разясни след срещата вицепремиерът Томислав Дончев. 
По думите му идеята е „бизнесът да бъде вкаран там, където се образува цената на тока“. 
Според депутата от ГЕРБ Делян Добрев така ще се постигне по-добър контрол върху разходите на държавните енергийни 
компании. 
По думите на Добрев на днешната среща е взето друго важно решение - да се извършва постоянен мониторинг върху 
финансовото състояние на НЕК. 
Бизнесът е категоричен, че цената на тока може да се намали незабавно. Васил Велев от АИКБ заяви, че към 1 ноември за 
това ще има много повече възможности. Работодателите продължават да настояват за оставката на шефа на КЕВР Иван 
Иванов. Това обаче не е обсъждано в парламента, уточни Делян Добрев. 
На срещата е коментиран публичен регистър на собствеността на всички производства, които ползват преференциални 
цени, както и мораториум за нови преференции при производството на ток. 
Обсъждани са и законови промени, според които, ако има констатирани нарушения на производител с преференции, те 
ще се отнемат. 
Председателят на КРИБ Кирил Домусчиев отбеляза, че работна група с председател Томислав Дончев, която включва 
министрите Теменужка Петкова, Владислав Горанов, Делян Добрев и представители на индустрията, ще изработи пътна 
карта за реформи в енергетиката, предаде БТА. 
В крайна сметка се очаква представители на бизнеса да има в парламентарната комисия, която следи работата на КЕВР, 
както и във всички бордове на държавната енергетика - НЕК, мините, АЕЦ, с цел засилване на контрола. Нашите 
представители ще бъдат експерти и ще работят на обществени начала в тези съвети на директорите, обеща Домусчиев. 
Работодателите продължават да държат на идеята си да предоставят на прокурор сигналите, касаещи договорите за така 
наречените "американски централи" и сигнали за злоупотреби във ВЕИ-сектора, каза още Домусчиев. 
Цветан Симеонов от БТПП  допълни, че въпреки конструктивните разговори тези дни проблемът с увеличението на цената 
на електроенергията е много сериозен. 
Предвижда се среща на работодателите с КЗК, заради подозирани договорки между производителите на електроенергия. 
Към НЕК ще бъде създадена друга работна група от финансисти, които ще следят сметките и ще контролират ефекта от 
направеното до момента увеличение, допълни Васил Велев. 
 
√ Протестът на бизнеса срещу новите цени на тока може да отпадне 
Работодателите не отстъпват от искането за връщане на цените на тока за индустрията отпреди 1 август и за 
оставката на председателя на КЕВР 
Заявеният протест на работодателските организации за 30 септември заради тежките проблеми в енергетиката може и да 
не се състои. Това стана ясно след среща на депутатите от ДПС с представители на работодателите. 
Утре е денят, в който трябва да бъде взето решението дали ще има протест или не, обяви председателят на КРИБ Кирил 
Домусчиев. Според него има значителен напредък в разговорите за затвърждаване на исканията на бизнеса в това число 
и от правителство. 
„В зависимост от това как ще протекат разговорите ни с депутатите има вероятност да се отложи протеста, но и възможност 
да не се отложи”, уклончиво обясни той. 
Работодателите ще се срещнат с всички парламентарни групи, след като днес сутринта говориха лично и с премиера Бойко 
Борисов. 
Засега е ясно, че дори и да отложат протеста, те не отстъпват от искането си за оставката на председателя на КЕВР Иван 
Иванов и връщането на цените на бизнеса преди увеличението от 1 август. Тогава държавният регулатор качи двойно 
таксата "задължение към обществото", която плащат фирмите, което предизвика недоволство сред бизнеса. Още преди 
решението на КЕВР около 1000 предприятия спряха работа за час, а четирите национални работодателски организации и 
синдикатите поведоха хиляди на протест. 
 „Надявам се, че депутатите като хора, които могат да преценяват, и като експерти ще приемат нашите аргументи“, 
коментира Домусчиев. 
От ДПС обаче не получиха категорична подкрепа за исканията си. 
 „Чухме достатъчно аргументирани предложения за промени в енергетиката за решаване на тежките проблеми. ДПС чака 
конкретните промени, които те имат и ще ги обсъдим в парламентарната група и ще решим дали да ги подкрепим, или 
не“, каза депутатът Алиосман Имамов. 
Дали ДПС ще застане зад искането за оставка на Иван Иванов Имамов не отговори ясно: „На този етап нашият отговор не 
е „Да, не мога да кажа какво решение ще вземе парламентарната група на ДПС“. 
Видео с изказвания на участниците в проведените срещи в Министерски съвет и Народното събрание може да видите тук. 
 
 
 

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/protestyt-na-biznesa-sreshtu-novite-ceni-na-toka-moje-da-otpadne-202479/
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Канал 3 
 
√  Работодателите обмислят да отложат протеста 
Новината съобщи след среща с ГЕРБ шефът на АИКБ Васил Велев 
Работодателите съвсем смекчиха позицията си за протеста заради цените на тока. Това стана след среща с шефа на 
енергийната комисия в парламента Делян Добрев 
и представители на четирите работодателски организации. От тяхно име шефът на АИКБ Васил Велев обяви: 
"Ние ще предложим на нашите органи за управление протестът да не се състои. Решението предстои до края на седмицата. 
Председателите сме на мнение, че разговорите, които проведохме, разбирането на нашето предложение ще доведат до 
нужните мерки за намаляване на цената на електроенергията от 1-ви ноември", обясни той завоя в позицията след 
днешните срещи с премиера, както и с парламентарните групи на ДПС, ГЕРБ и РБ. От своя страна Добрев заяви, че са 
обсъдили три законодателни промени. ГЕРБ ще подкрепи отпадането на преференциалните цени за ел. енергия, 
произведена от оборска тор за присъединените след приемането на промяната, каза депутатът. "Говорихме за това да 
бъдат публикувани собствениците на всички централи, които получават преференциални цени без значение за това дали 
става въпрос за ВЕИ, когенерации", добави той. 
Делян Добрев уточни още, че по другото искане на работодателите - за оставката на шефа на КЕВР, ГЕРБ още няма решение. 
Според него обаче проблемът не е в регулатора, защото той е доказал, че е независим. 
Добрев поясни още, че представителите на работодателите в бордовете на държавните енергийни компании няма да 
получават заплати, а ще работят на обществени начала. 
"Ако има такова, то ще им бъде плащано от работодателските организации, а не от енергийните компании", допълни Васил 
Велев в коментар на новината, излязла от срещата на премиера с тях в Министерския съвет. 
Преди това шефовете на работодателските организации се видяха и с ДПС, след което Кирил Домусчиев уклончиво каза, 
че може и да има протест, може и да няма. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√  Държавата пусна частния бизнес в управлeнието на енергийните дружества 
Представители на работодателските организации ще участват в техните бордове 
Работодателските организации ще участват със свои представители в бордовете на държавни енергийни дружества. Това 
е решено на среща между министър-председателя Бойко Борисов, министри от кабинета, председателя на енергийната 
комисия Делян Добрев с председателите на АИКБ Васил Велев, който е представлявал и БСК, на КРИБ Кирил Домусчиев, и 
на БТТП Цветан Симеонов. 
Срещата беше организирана, след като преди седмица работодателите заплашиха с нова стачка, ако цената на 
електроенергията не бъде намалена от 1 ноември на нивата отпреди последното увеличение. От синдикалната 
организация КНСБ също подкрепиха провеждането на стачни действия. 
Този път предложението за мярка, която по думите на вицепремиера Томислав Дончев ще доведе до по-голяма 
прозрачност в енергетиката, е дошло от страна на самите управляващи (конкретно от финансовия министър Владислав 
Горанов). 
Васил Велев коментира за "Капитал Daily", че идеята е била възприета от тях, тъй като работодателите са оптимизирали 
процесите и разходите в частните си компании, които просперират, и знаят как да направят това и в държавните дружества. 
По думите му четирите организации ще излъчат един свои представител, който ще има равен глас в борда на директорите. 
Той коментира още, че не се притеснява, че по този начин ще се създаде конфликт на интереси, тъй като не става въпрос 
за фирми, които са изпълнителки на обществени поръчки, а за хора, които имат воля за промяна. На практика обаче 
работодателските организации представляват дружества, които са едни от основните потребители на електроенергия в 
страната. 
Влизането на работодателите в държавните дружества няма да повлияе на основните им искания за намаляване на цената 
на електроенергията от 1 ноември. Единствената възможност за това е, ако се докаже, че регулаторът е объркал 
задълженията на НЕК при определянето на цените, както работодателите твърдят. Ако това се докаже, цената може да 
бъде променена от началото на ноември, коментира източник от управляващите. 
Целта оправдава средствата? 
Според вицепремиера Томислав Дончев целта на пускането на представители на работодателите в бордовете на 
енергийните дружества е да се създаде по-голяма прозрачност в енергетиката. "Идеята е бизнесът да бъде вкаран там, 
където се образува цената на тока", посочи Дончев след срещата. Делян Добрев пък коментира, че така ще се постигне по-
добър контрол върху разходите на държавните дружества. Именно в това всъщност се крие и уловката, тъй като по този 
начин управляващите оставят работодателите да се сблъскат със синдикатите, които със сигурност няма да харесат идеите 
за намаляване на разходите. От друга страна, самите работодатели също ще бъдат удовлетворени, че им се дава подобна 
възможност. 
Други мерки 
На срещата при премиера са били обсъдени и останалите искания на работодателите. Едно от тях е приемането на 
законодателни промени, с които да се забрани даването на преференциална цена на нови мощности за възобновяема 
енергия. Сега законът дава такава възможност само за централите на биомаса до 1.5 мегавата, в които се оползотворява 
животински тор и най-малките фотоволтачини централи. Работодателските организации искаха тази възможност да се 
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премахне при приемането на последния кръг промени през юли (които бяха направени пак по тяхно искане), но тогава 
това не стана, тъй като сред депутатите имаше отявлени защитници на мярката. Става въпрос за депутатите от ДПС 
Венцислав Каймаканов, чийто баща има проекти за биомаса, и Рамадан Аталай. 
Били са обсъдени и законови промени, които да позволяват отнемането на преференциална цена за изкупуването на 
енергия, в случай че бъдат констатирани нарушения. 
Според Васил Велев тези предложения вече са били обсъдени с част от парламентарни групи, които са изразили 
подкрепата си за тяхното приемане. В четвъртък мерките ще бъдат представени и пред останалите политически сили в 
парламента. 
Представители на бизнес организациите ще има и в комисията, която следи работата на КЕВР. Това обаче също би 
представлявало конфликт на интереси, тъй като индустрията е зависима от ценовите решения на регулатора. На същия 
принцип участие в парламентарната комисия могат да поискат и представителите на енергийните дружества, чиито цени 
комисията определя, или гражданските организации. 
Управляващите явно са припознали и идеята на работодателите за създаването на публичен регистър на собствениците на 
всички производители на енергия, които ползват преференциални цени. Според Томислав Дончев такъв регистър е 
необходим, защото "от това ще излязат интересни и изненадващи резултати". Регистърът на собствениците на 
възобновяеми енергийни източници и сега е публичен и се поддържа от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 
 
infostock.bg  
 
√ Бизнесът няма да протестира срещу цените на тока: Решенията предстои да се вземат от четирите организации до 
края на седмицата 
Насроченият за 30 септември протест на бизнеса и синдикатите срещу цените на електроенергията може да не се проведе, 
каза пред журналисти в парламента след среща на председателите работодателските организации с парламентарните 
групи на ДПС, ГЕРБ и Реформаторския блок Васил Велев, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
Той уточни, че предстоят консултации по този въпрос с управителните органи на организациите, но се надява на 
положителен отговор, тъй като постигнатото до този момента както по отношение на пътната карта за реформи в 
енергетиката, така и разбирането на техните предложения за промени в законодателството, ще доведат до нужните мерки 
за намаляване на цената на електрическата енергията от 1 ноември и решаване в по средносрочен и дългосрочен план на 
проблема. 
 „Ние ще предложим на нашите органи за управление протестът да не се състои", подчерта Велев и допълни, че решенията 
предстои да се вземат от четирите организации до края на седмицата. 
В днешните разговори са постигнати положителни резултати по по-голямата част от законодателните предложения, 
поискани от работодателските организации, казаха след срещите и Делян Добрев от ГЕРБ и Мартин Димитров от РБ. 
 „Нямаме решение по въпроса с исканата оставка на председателя на КЕВР, проблемът не е в състава на регулатора, според 
мен този регулатор е доказал, че е независим", каза Делян Добрев и допълни, че проблемът е в допълнителните реформи, 
които трябва да бъдат направени. Според него не може да бъде подкрепено и искането от бюджета да бъдат заделени 
330 млн. лв., колкото са необходими за преференциалните цени по дългосрочните договори с двете американски 
централи, докато се чака решението на Европейската комисия дали това е недопустима държавна помощ. 
Васил Велев обаче отбеляза, че това тяхно искане може да доведе до промяна на цената на тока за индустрията от 1 
ноември, така че тя да се върне на равнището отпреди 1 август. 
Реформаторите са били категорично против исканата оставка на председателя на КЕВР Иван Иванов. „Регулаторът е 
избран, трябва да го оставим да си свърши работата", каза Мартин Димитров. Найден Зеленогорски посочи, че искат да се 
намерят балансирани решения за българската енергетика, които да не натоварят прекомерно нито бизнеса, нито 
обикновения човек, който трябва да си плати сметката. Той допълни, че един човек дали ще си тръгне или не, не означава, 
че проблемът ще бъде решен. 
В срещите с трите парламентарни групи освен Васил Велев участваха председателите на БСК Сашо Дончев, на Българската 
търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Кирил 
Домусчиев. 
Утре председателите на работодателските организации ще се срещнат Патриотичния фронт, "БСП лява България" и с АБВ. 
 
webcafe.bg 
 
√ Бизнесът влиза в бордовете на държавната енергетика  
Работодателските организации ще имат участие в бордовете на всички дружества от държавната енергетика - НЕК, мините, 
АЕЦ, а също така ще се засили и присъствието им в КЕВР. Това е резултатът от срещата между правителството и 
представителите на бизнеса, които заплашваха с протести заради увеличението на цената на тока за индустрията, а до края 
на месеца ще вземат окончателно решение за това. 
„Идеята е българският бизнес да има представителство в бордовете на държавната енергетика и в КЕВР. Ако някъде има 
ненужни разходи, ако има свръхразходи да ни помогнат да ги прекратим", обясни вицепремиерът Томислав Дончев. 
Предвижда се постоянно наблюдение върху финансовото състояние на НЕК. Според работодателските организации 
задълженията на дружеството са неправилно изчислени. Преди дни енергийният Теменужка Петкова съобщи, че 
дълговете на НЕК възлизат на 3 млрд. и 700 млн. лева. 
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Вицепремиерът Томислав Дончев ще ръководи работна група с участието на бизнеса, която ще начертае пътна карта за 
реформите в енергетиката. 
На срещата бяха обсъдени няколко пакета от мерки. Сред тях е създаване на публичен регистър на собствеността на всички 
производства, които ползват преференциални цени, както и отнемане на правото им да продават енергия, ако се установи 
нарушение на тези цени. 
Със законодателни промени ще се въведе мораториум върху разрешаването на нови преференции за изкупуване на 
електроенергията. 
Представителите на бизнеса ще имат достъп и до парламентарната Комисия по енергетика. Кирил Домусчиев от КРИБ 
отново поиска оставката на шефа на държавния регулатор Иван Иванов. 
 
divident.bg 
 
√ Пускат представители на работодателите в бордовете на държавните енергийни дружества 
Идеята се появи след среща на бизнеса с премиера Бойко Борисов 
Представители на бизнеса ще участват в работата на бордовете на всички дружества от държавната енергетика, ще се 
засили и присъствието им в КЕВР. 
За това се договориха на среща при премиера Бойко Борисов представителните на работодателските организации, които 
отново подготвят протест срещу високите цени на тока, предаде БНР.  
Председателят на комисията по енергетика в парламента Делян Добрев отбеляза, че участието на бизнеса с експерти в 
бордовете на държавната енергетика ще помогнат не само за по-голяма прозрачност, но и за по-добър контрол върху 
разходите, цитира го БТА.  
По думите му другото важно решение е да се извършва постоянен мониторинг върху финансовото състояние на НЕК, тъй 
като, според работодателите, задълженията са неправилно изчислени.  
Към НЕК ще бъде създадена друга работна група от финансисти, които ще следят сметките и ще контролират ефекта от 
направеното в момента увеличение, допълни Васил Велев от АИКБ.  
Със законодателни промени ще се въведе мораториум върху разрешаването на нови преференции за изкупуването на 
електроенергията.  
При установяване на злоупотреби от страна на дружествата от ВЕИ-сектора ще се премахва преференциалната цена. 
Ангажиментът пое вицепремиерът Томислав Дончев. Към него се създава работна група с участието на бизнеса, която ще 
начертае пътна карта за реформите в енергетиката.  
Настояването за оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов от страна на бизнеса остава. Допълнително ще се решава дали 
ще има протест в края на месеца заради по-високите цени на тока. 
 
ureport.bg 
 
√ Бизнесът влиза в бордовете на държавната енергетика 
Представители на бизнеса ще участват в работата на бордовете на всички дружества на държавната енергетика, ще се 
засили и представителството им в енергийния регулатор (КЕВР). За това се договориха представители на правителството и 
работодателските организации на среща при премиера Бойко Борисов в Министерския съвет. 
Срещата бе във връзка с новите цени на тока, които КЕВР увеличи основно за бизнеса, натоварвайки го солидарно с 
домакинствата със стойността на скъпия ток от възобновяеми енергоизточници (ВЕИ) и когенерационни централи. Още 
преди промяната на цената работодателите заплашиха, че в по-енергоемките производства цената на стоките в резултат 
ще се вдигне с до 20% и така те ще бъдат обречени на загуба на конкурентност и фалити. Бизнес организациите плашат и 
с нов протест и спиране на работата в края на септември. 
Управляващите също се ангажираха със законови промени да въведат мораториум върху даването на преференциални 
изкупни цени за ВЕИ централи. Мярката може да се въведе само за нови ВЕИ проекти и не би могла да се наложи със задна 
дата на вече пуснатите, поясни шефът на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев. 
На въпрос дали мярката ще засегне вече действащи или новоприсъединени централи, председателят на енергийната 
комисия и депутат от ГЕРБ коментира, че от момента на публикуване на закона в Държавен вестник, ще престанат да 
съществуват преференциалните цени. 
Освен това при установяване на злоупотреби от страна на дружествата от ВЕИ-сектора ща се премахва преференциалната 
им цена, заяви вицепремиерът Томислав Дончев. 
На практика с тези мерки кабинетът обещава на бизнеса да не пуска нови фотоволтаични и други ВЕИ централи. Без 
преференциалните цени, регламентирани в българското и европейското законодателство, те биха станали нерентабилни 
за инвеститорите. 
 „Това беше едно от двете изключения във ВЕИ-сектора, които останаха. Едното е покривни фотоволтаични инсталации на 
къщите до 30 киловата и второто е централи за производства на ел.енергия от оборска тор“, поясни Делян Добрев. 
Производителите на ток от оборски тор ще могат да кандидатстват за финансиране по ОП „Развитие на селските райони“. 
Така необходимостта от преференции за тях ще отпадне, съобщи Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Вицепремиерът Томислав Дончев се ангажира да сформира работна група с участието на бизнеса, която да начертае нова 
пътна карта за реформите в енергетиката. 
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Бизнесът продължава да настоява за оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов. Председателят на КРИБ (Конфедерация на 
работодателите и индустриалците в България) Кирил Домусчиев заяви, че организациите ще настояват пред парламента 
да оттегли Иванов от ръководството на регулатора. 
 
fakti.bg   
 
√ Сива икономика: 10 % на Острова срещу 32% в България 
В Европейския съюз около 20% се въртят извън официалния бизнес  
Най-малко половината от всички банкноти във Великобритания, които се намират в обръщение , са се използвали при 
търговията с наркотици, проституция и тъмни сделки, съобщава в. „Гардиън“. Изданието се позовава на отчет на Банката 
на Англия. 
Делът на сивата икономика се оценява на 10% от БВП на Острова. Все пак трябва да се има в предвид, че не става дума 
непременно за престъпници. Проучване на Банката на Англия показа, че най-малко 3 млрд. паунда са в частни спестявания. 
В същото време сивата икономика в България за миналата 2014 г. е била в размер на 32%. По този показател си оспорваме 
едно от първите места в ЕС.  Това става ясно от индексът „Икономика на светло“, изготвян всяка година от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националния център „Икономика на светло“. 
Банковата криза и смяната на три правителства в рамките на 2014 година не са единствените причини за влошаването на 
индекса. Сред другите негативни фактори са повишаването на минималната работна заплата, вдигането на минималния 
осигурителен доход и спирането на европейските фондове. 
Най-проблемните области според анализа на Националния център „Икономика на светло“ са контролът върху горивата и 
тютюневите изделия, неиздаването на касови бележки, измамите с ДДС, нереалните трудови договори. 
По оценки на бизнеса, бюджетът губи годишно около 10 млрд. лева от сивата икономика. 
Средният дял на сивата икономика в Европа е 19% и продължава да намалява благодарение на предприетите мерки за 
подобряване на икономическата среда и борбата с укриването на средства. Според финансисти най-голям е делът на сивия 
сектор в отрасли като търговия, хранене и строителство, където не се издават всички необходими документи и не се 
регистрират всички продажби и обороти. В тези сектори делът на сивата икономика е много по-голям от 32%. 
Последните шест години на криза показаха, че не е достатъчно само да се следва единна парична политика, за да има 
просперитет. Налага се да бъдат спазвани и фискални и макроикономически правила, които гарантират, че монетарната 
експанзия в положителната фаза на икономическия цикъл, няма да корумпира публичните финанси на държавите със слаб 
правителствен апарат. Това припомни за Факти.бг финансовият и политически коментатор Стефан Андонов. 
С по-прости думи, рискът е бедните държави членки на еврозоната да използват ниските лихви и лесния достъп на кредити 
за да финансират неустойчиво забогатяване на населението си. Опасното е, че когато достъпът до кредити прекъсне, в 
условията на криза, тези държави повече не могат да теглят заеми и пясъчните основи на техния просперитет се сриват. 
Изплащането на заемите става с цената на намалени заплати, пенсии, по-малко обществени поръчки, рецесия и спирала 
на обедняването, отбелязва Стефан Андонов. 
Хората могат да съхранява парите си в сейф или под матрака, или дори ги заровят в градината, а не ги носят на вашата 
банкова система, е манталитета на част от населението, което не вярва на банковата система. 
Един от начините за борба със сивата икономика е пълен преход към безкасово плащане и оттеглянето на банкноти през 
следващите години,  препоръчват в анализ от Visa. 
 
bulevard.bg 
 
√ Държавата и бизнеса се разбраха за тока 
Представители на бизнеса ще влизат в бордовете на държавните енергийни предприятия 
Представители на бизнеса ще участват в работата на бордовете на всички дружества от държавната енергетика, ще се 
засили и присъствието в КЕВР. За това се договориха на среща при премиера Бойко Борисов представителните на 
работодателските организации, предаде БНР. 
Допълнително с това държавата ще наложи мораториум върху изкупуването на ток на по-високи цени от производство 
чрез оборски тор или покривни инсталации. 
В срещата участваха вицепремиерът Томислав Дончев, председателят на енергийната комисия към парламента Делян 
Добрев и представители на брнаша.  
По време на срещата не е била коментирана възможността за понижаване цената на тока, но управляващите са поели 
ангажимент към реализиране на мерки в няколко насоки. 
Освен това трябва да бъде създаден на публичен регистър на собствеността на всички производители, продаващи ток на 
преференциални цени. Предвижда се още да се промени законът така, че за първо или второ констатирано нарушение 
при производителите на ток на преференциална цена, да му се отнема правото да продава по-скъпо. 
Бизнесът да влиза в държавните енергийни предприятия 
По време на срещата е била обсъдена и възможността за бизнеса да участва както в КЕВР, така и в бордовете на 
държавните енергийни компании. Бизнесът настоява за връщане на старата цена на тока, като според Васил Велев от АИКБ 
това може да стане незабавно, а от началото на ноември ще има и повече възможности за това. 
Бизнесът продължава да иска и оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов заради липса на експертиза, но Добрев обясни, че 
оставката на Иванов не е била обсъждана в НС. 
Въпреки срещата бизнесът запазва готовността си за протест на 30-ти септември. 
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√ Бизнесът влиза в бордовете на държавните енергийни дружества 
Представители на бизнеса ще участват в работата на бордовете на всички дружества от държавната енергетика. Това стана 
ясно след среща на премиера Бойко Борисов с представителите на работодателските организации. 
Със законодателни промени ще се въведе мораториум върху разрешаването на нови преференции за изкупуването на 
електроенергията. При установяване на злоупотреби от страна на дружествата от ВЕИ-сектора ще се премахва 
преференциалната цена. Ангажиментът пое вицепремиерът Томислав Дончев. 
Към него се създава работна група с участието на бизнеса, която ще начертае пътна карта за реформите в енергетиката. 
Остава искането ни за оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, заяви след срещата председателят на КРИБ Кирил 
Домусчиев. 
Що се отнася до подготвения от бизнеса протест на 30 септември, Домусичев посочи, че предстои въпросът да бъде 
обсъден във всяка от организациите. „Специално ние, участниците в днешните разговори, сме по-оптимистично настроени 
и се надяваме да се намерят резерви цената на енергията на индустрията да се върне на нивата отпреди 1 август”, каза 
още Домусчиев. 
Шефът на БТПП Цветан Симеонов съобщи, че предпочита ранните разговори и диалога пред протестите. „Доволни сме от 
това, че правителството и вчера, и днес пое ангажимента да се ускорят нещата във връзка с разглеждането на въпроса с 
държавната помощ за онези производители, на които им се изкупува енергията на по-високи цени. Проблемът остава 
много сериозен”, подчерта Симеонов. По думите му те не биха желали да влизат в протести. 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев пък съобщи, че ще бъде съставена 
постоянно действаща работна група, която има за задача да следи за изпълнението на пътната карта в енергетиката. 
Групата ще бъде ръководена от Томислав Дончев и в нея ще участват всички работодатели. 
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√ 2,3 млрд. лв. повече приходи в хазната за първите осем месеца 
2,3 млрд. лв. по-високи приходи в хазната очаква Министерство на финансите за първите осем месеца на 2015 г. спрямо 
миналата година. Това се посочва в писмен отговор на министър Владислав Горанов на депутатски въпрос, предаде БГНЕС. 
Ръстът от 12% се дължи "основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите 
(възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1,567 млрд. лв. и 732 млн. лв.", посочва 
Горанов. Окончателните данни за август месец ще станат ясни в края на септември. 
От МФ уточняват, че приходите от преките данъци за първите седем месеца бележат ръст от 137,6 млн. лв. или 5,3% спрямо 
същия период на 2014 г. Приходите от косвени данъци са със 742,1 млн. лв. по-високи спрямо постъпленията за седемте 
месеца на миналата години или е налице ръст от 11,6%. Постъпленията от ДДС са с 520,5 млн. лв. повече спрямо същия 
период на 2014 г. или ръст от 12,6%. Приходите от акцизи нарастват с 10% или с 219,2 млн. лв. Приходите от 
социалноосигурителни и здравни вноски съпоставени със същия период на предходната година нарастват номинално с 
9,3% или с 335,7 млн. лв., отчитат от финансовото министерство. 
"Мерките, които допринасят в най-голяма степен за по-високите постъпления от данъци за 2015 г., са засилване 
ефективността на фискалния контрол за стоки с висок фискален риск чрез допълнително откритите фискални пунктове (на 
двете пристанища Бургас и Варна и в близост до ГКПП със Сърбия и Турция) и разширения обхват на стоките, които 
подлежат на фискален контрол, приетите допълнителни мерки във връзка с механизма за обратно начисляване на ДДС 
при доставки на зърнени и технически култури за засилване на общия ефект от механизма и за предотвратяване на 
изместването на ДДС измамите в други икономически сектори и крайното потребление, приетото в края на 2014 г. решение 
на правителството за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори, съгласно което плащанията по договори от 
разпоредители с бюджет се извършват само след потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция 
"Митници", че получателите на плащанията нямат публични задължения, осъществявания през 2015 г. постоянен 
мониторинг от НАП по отношение на длъжниците със събираеми и частично събираеми просрочени задължения в размер 
над 100 хил. лв. ( и над 200 хил. лв. за ТД на НАП София и дирекция "СДО") за данъци и задължителни осигурителни вноски", 
пише в отговора на финансовия министър. 
"Приоритетна дейност през настоящата година е разширяването и подобряването на междуинституционалното 
взаимодействие. През месец май е създаден съвместен междуведомствен център между НАП, МВР, ДАНС, Прокуратурата 
и Агенция Митници и Автомобилна администрация, който наблюдава стоковите потоци на рискови стоки и следи за 
потенциални данъчни злоупотреби", допълва Горанов. 
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Той уточнява, че приключването на проектите от програмния период на еврофондовете 2007-2013 г. и концентрирането 
на значителни по размер плащания по тях, може да "представлява сериозно предизвикателство в хода на бюджетното 
изпълнение". "Поради това изместване на разходите по Оперативните програми и фондовете на Европейския съюз (ЕС), 
съществува риск голяма част от тях ефективно да бъдат възстановени от Европейската комисия на България в началото на 
следващата година, което съответно ще доведе до формирането на дефицит на касова основа по сметките за средства от 
ЕС през настоящата година", посочва министърът. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ КФН получи 2 млн. лв., за да организира проверки в пенсионни фондове и застрахователи 
Със средствата ще се плати на външна компания, която да изготви методология за проверките 
Комисията за финансов надзор (КФН) ще получи допълнителни 2 млн. лв., с които да организира преглед на активите на 
пенсионните фондове и балансите на застрахователните дружества, извършващи дейност в страната. Процедурата е 
аналогична на подготвяната проверка в банковия сектор и трябва да приключи до месец август догодина. Размерът на 
отпуснатите средства е определен на база на прогнозната стойност на поръчката, която ще бъде възложена след конкурс. 
Той обаче е с 300 хил. лв. по-висок от това, което е заложила Българската народна банка (БНБ) като разход за изготвяне на 
методология и цялостна концепция за проверките и стрес тестовете на банки. За разлика от банковия регулатор, който от 
месец август набира оферти от специализираните компании, финансовият не е обявявал обществена поръчка с такъв 
предмет. 
Извънреден разход 
Финансовият регулатор е на бюджетна издръжка и по разчет през 2015 г. покрива разходите си основно с 2.9 млн. лв. 
държавна субсидия и 7.2 млн. лв. приходи от такси от поднадзорните му лица. Извънредният разход за независима 
проверка на поднадзорни лица не е заложен в бюджета му, а ангажиментът за нея бе вменен с преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници. В него се посочва, че процедурата следва да се извърши в срок от 12 месеца след влизането на закона в сила, 
тоест до август 2016 г. Това е и една от мерките за гарантиране на ефективното функциониране на пазара и за 
осигуряването на прозрачност в сектора, заложени в Националната програма за реформи "Европа 2020", поискани и от ЕК. 
Според изискванията КФН трябва да организира прегледа на активите на пенсионните фондове и балансите на 
застрахователите при участие на независими външни лица и институции с висока професионална репутация. Въпреки 
няколкото официални запитвания, отправени от "Капитал" (последното от сряда, 16 септември), до този момент от 
регулатора не са отговорили какви са предприетите мерки. Междувременно БНБ започна набирането на оферти още през 
месец август и се очаква до края на септември да избере изпълнител на аналогичната обществена поръчка. 
Конкурсът за изпълнител - до края на годината 
От правителственото прессъобщение за одобреното финансиране става ясно, че откритият търг за проверките ще бъде 
възложен от КФН до края на годината. Избраната фирма ще усвои 2 млн. лв. за изготвянето на методология, по която да се 
извърши процедурата в двата сектора - пенсионноосигурителен и застрахователен. Впоследствие, както и при банките, 
дружествата в сектора сами ще избират оценител на качеството на активите им, за което ще платят от собствените си 
бюджети. 
За разлика от банковия сектор, където участниците са 28, но от проверката ще бъдат изключени шестте клона на чужди 
банки, на пенсионния пазар КФН наблюдава повече на брой компании. В списъците с поднадзорни лица има 10 пенсионни 
фонда, 30 дружества в общото застраховане, 15 в животозастраховането и една презастрахователна компания. 
През тази година регулаторът имаше основателен повод да започне проверки, особено в сектора на пенсионното 
осигуряване, след като през януари група компании от сектора изпратиха сигнал за порочни практики за манипулиране на 
доходността на фондовете. Освен вътрешните й проверки, приключили с дребни санкции за установените нарушения, КФН 
не прояви самоинициатива за мащабен независим преглед, което да повиши доверието в системата, и сега организира 
такъв под натиска на Брюксел. 
 
√ Държавните помощи през новия програмен период 
В повечето случаи страните от ЕС сами носят отговорността за предоставянето им 
Европейската комисия предприе през 2012 г. реформа в сферата на държавните помощи с цел да постигне по-ясна и 
съгласувана структура на контрола на държавна помощ. Към този момент изминалият програмен период беше в 
напреднала фаза, т.е. повечето схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) бяха обявени, от които 
по-голямата част - в процес на изпълнение. Освен това новите регламенти, установяващи правилата в сферата на 
държавните помощи, бяха приети официално през 2013-2014 г., което означава, че те засягат предимно програмния 
период 2014 - 2020 г. 
Защо са важни въпросите на държавните помощи? 
Режимът на държавните помощи има за задача да не допусне предоставянето на държавни помощи, които изкривяват 
конкуренцията чрез поставянето на определени предприятия в по-изгодно положение от други, както и да позволи 
прилагането на мерките на държавна подкрепа, които са от общ интерес. Мерки от общ интерес са такива, които 
насърчават малките и средните предприятия (МСП), увеличават заетостта, професионалната квалификация, иновациите и 
съдействат за икономическото развитие на отделните райони и просперитета на цялата Европейска общност. 
Какво е държавна помощ? 
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"Държавна помощ" е всяка помощ, която се предоставя от държавата или община или за сметка на техните бюджети, която 
нарушава или застрашава свободната конкуренция на общия пазар на ЕС, като поставя в по-благоприятно положение 
определено предприятие или предоставянето на определени услуги. 
Поради тази причина предоставянето на БФП, която представлява публичен ресурс, може да бъде класифицирана като 
държавна помощ, особено ако съответният проект генерира или има потенциал да генерира приходи. За държавна помощ 
се считат също отпускането на заеми при облекчени условия, държавни гаранции, данъчни облекчения, както и 
инфраструктурни проекти в полза на индивидуални или група потребители, публично-частни партньорства, услуги от общ 
икономически интерес и т.н. В много от случаите последните се идентифицират трудно, поради което съществува реална 
опасност от нарушаване на правилата за държавните помощи, а това означава налагане на санкции от българските и 
европейските компетентни органи впоследствие. 
Какви са основните приложими режими на държавна помощ? 
Най-често проектите, съфинансирани от програмите на ЕС, които се управляват на национално ниво и които генерират 
приходи, попадат в един от следните режими на държавна помощ: 
- Режим de minimis – при който едно предприятие не може да получи под формата на БФП или друга подкрепа повече от 
левовата равностойност на 200 хил. евро за три последователни бюджетни години. 
Например: Малко предприятие планира да участва с проект по Програмата за развитие на селските райони за изграждане 
и оборудване на ателие за производство на облекло. Общата стойност на инвестицията е оценена на 150 хил. евро, а 
проектът ще се изпълни в рамките на 2 календарни години. Това означава, че по друга оперативна програма за тези 2 
години и следващата фирмата може да получи още максимум 50 хил. евро като безвъзмездна помощ. 
- Режим на групово освобождаване – под този режим попадат помощи за малки и средни предприятия (МСП) под формата 
на инвестиционна или оперативна помощ и достъп до финансиране, помощи за опазване на околната среда, за обучение, 
за култура и опазване на културното наследство, за спортна инфраструктура, местна инфраструктура и други. 
Според новата Карта на регионалните помощи за периода 2014 - 2020 г. таванът на интензитета на регионалната държавна 
помощ в България е в размер на 50% в пет от шестте района за планиране и 25% за Югозападния район. Този таван може 
да бъде увеличен с 10 процентни пункта за средни предприятия и с 20 процентни пункта за малки предприятия. 
Например: Средно предприятие, чието седалище е в Югоизточния район за планиране, възнамерява да инвестира в нови 
производствени мощности и за целта кандидатства по оперативна програма "Иновациии и конкурентоспособност". 
Общата стойност на проекта е 1 млн. лева. Съгласно правилата на режима на групово освобождаване предприятието може 
да получи 50% плюс още 10% от общата стойност на проекта като безвъзмездна помощ, или 600 хил. лв. Ако седалището 
на фирмата е в Югозападния район, подкрепата, която може да бъде отпусната безвъзмездно, ще се равнява на 350 хил. 
лв. (25% плюс още 10%). 
- Услуги от общ икономически интерес – най-често това са услуги, които се предоставят от държавни или общински 
предприятия и търговски дружества в секторите на социалните услуги, благоустройствените дейности, транспорта и други. 
Основните предизвикателства през новия програмен период 
През новия програмен период вследствие на реформата в сферата на държавните помощи се увеличават отговорностите 
и задълженията на национално ниво. Преди всяка държава членка трябваше да уведомява Европейската комисия за 
намерението си да предостави държавна помощ, а решението се взимаше в Брюксел. Сега в повечето случаи държавите 
членки сами носят отговорността за предоставянето на държавна помощ, която попада в един от допустимите режими. В 
България компетентният орган е Министерството на финансите, а управляващите органи на оперативните програми 
отговарят за разработването на схемите за предоставяне на БФП в съответствие с правилата за държавните помощи. 
Повече информация за държавните помощи е публикувана на интернет страницата на Министерство на финансите -  
http://stateaid.minfin.bg/ 
 
Вестник Сега 
 
√ Управляващите оттеглят спорните промени в данъчните закони 
Гражданите няма да плащат по-висок подоходен данък, фирмите няма да декларират пред НАП покупки над 700 лв. 
Предложеният от финансовото министерство пакет от промени в данъчните закони претърпя пълно фиаско при 
консултирането му с партиите, които подкрепят кабинета. В резултат законопроектите ще бъдат драстично орязани, а най-
спорните предложения ще бъдат оттеглени още преди внасянето им в МС.  
За обратния завой се разбра след проведена във вторник среща между представителите на четирите партии във властта и 
финансовия министър Владислав Горанов. На нея е станало ясно, че основна част от предлаганите промени не срещат 
подкрепа. При обсъждането им обаче не е имало драми, а Горанов е бил много сговорчив, разказаха депутати.  
Най-сериозни несъгласия между групите са предизвикали предвидената възможност за вдигане на подоходния данък с до 
2% от общините и въвеждането на задължение за фирмите да декларират пред НАП покупки с възстановено ДДС над 700 
лв. Срещу възможността общините да вдигат подоходния данък с до 2% над сегашните 10% са се обявили както депутатите 
от Реформаторския блок и Патриотичния фронт, така и групата на ГЕРБ. Заделянето на част от подоходния данък за 
общините се обсъжда отдавна, но местната власт до последно настояваше държавата да им предостави 2% от 
съществуващия 10% данък, без да вдига данъчното бреме. Вчера се оказа, че против предложената от Горанов схема е и 
ГЕРБ, макар че никой в групата не би следвало да е изненадан от позицията на финансовото министерство, защото тя 
фигурира в управленската програма на партията. Председателят на групата Цветан Цветанов обясни, че промяната е дошла 
след разговор с кметове на ГЕРБ. "Горанов проявява пълна конструктивност и както сме говорили и с наши кметове, това 
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изобщо няма да бъде внесено в МС", коментира Цветанов. Не е ясно дали след оттеглянето на тези текстове МФ изобщо 
ще предлага в бъдеще промени, свързани с децентрализиране на част от данъка към общините.  
Никой не приема и предложените промени в закона за ДДС, които биха задължили фирмите да декларират пред НАП 
покупки над 700 лв. с възстановено ДДС, които могат да се ползват и за лични нужди. "Това са пълни глупости", коментира 
пред "Сега" председателят на ПФ Валери Симеонов. Категорично против текстовете са и депутатите от Реформаторския 
блок. "Това е мярка, която предпоставя, че всеки е нарушител. Тя ще натовари над 200 000 фирми с безумно задължение 
да изготвят "разумни методики" за разпределяне на нещо, което не може да бъде измерено", коментира пред "Сега" 
депутатът от РБ Гроздан Караджов. Той уточни, че реформаторите не приемат и компромисно решение, на което е склонен 
ГЕРБ - прагът да се завиши, а настояват текстовете директно да отпаднат. Засега ГЕРБ е склонен само на редакции в 
текстовете. "Прагът не трябва да е толкова нисък, защото над него в момента попада техника като телефони и лаптопи, но 
трябва да обхване закупуването на джипове с мнима служебна употреба, които всъщност се използват за лични нужди. 
Има начини това да се случи по по-облекчен подход от предложената технология в момента", коментира председателят 
на ГЕРБ Менда Стоянова.  
Редакции ще има и в закона за ограничаване на плащанията в брой, където МФ предлага максималният праг за кешови 
плащания да падне от 15 000 на 5000 лв. "Това е твърде ниско ниво, тази мярка се представя като целяща да изсветли 
икономиката, но няма да работи. Ще настояваме за по-плавно намаление на 10 000 лв.", коментира Гроздан Караджов. В 
ГЕРБ също признават, че трудно ще защитят този праг, защото той вече е бил обект на дебати в първия мандат на кабинета 
на Бойко Борисов и е завишен от първоначално предложените 5000 на настоящите 15 000 лв. Никоя партия не очаква на 
по-късен етап в закона за местните данъци и такси да се появят допълнителни предложения за намерения, които да уредят 
проблема с калкулирането на такса смет през 2016 г. на различна база от ползваната в момента. Така и тези намерения 
вероятно ще се отложат. 
От промените, които ще влязат за гласуване в НС, остро противопоставяне се очаква при промените в закона за акцизите 
и данъчните складове. Тук РБ настоява предложеният нов график за увеличаване на акциза на цигарите, който ще доведе 
до по-голямо повишение при скъпите марки, да отпадне и за 2016 г. да важи вече получилият подкрепа в парламента 
тригодишен план за вдигане на акцизите до 2018 г. "Още нямаме детайлно становище на групата, но сме против тези 
стъкмистики в нивата, вече има одобрен график", коментира и Валери Симеонов. При закона за акцизите реформаторите 
ще настояват и за законови гаранции, че публични институции като училища и болници няма да пострадат от вдигането в 
пъти на акциза върху горивата, ползвани за отопление.  
Патриотичният фронт на свой ред ще продължи да настоява за прогресивно облагане на доходите, каквото предлага и БСП. 
Вчера левицата изчисли, че във вида, в който първоначално са предложени, данъчните промени съдържат 4 лъжи и 
задълбочават 3 проблема. Основната лъжа според БСП е, че няма да се вдига данъчното бреме. Въпреки сериозните 
критики към предложените промени обаче не пролича те да разклащат позициите на финансовия министър. "Промените 
се предлагат навреме, а финансовият министър има с какво да се похвали - приходи в бюджета", коментира Валери 
Симеонов. "Сега" не успя да получи коментар от четвъртата партия в управляващата коалиция - АБВ, за редакциите в 
данъчните закони. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Управляващите отхвърлят и декларирането пред НАП на покупки над 700 лв. 
Реформаторите и Патриотичният фронт са отхвърлили предложените от Министерството на финансите промени в закона 
за ДДС, които биха задължили фирмите да декларират пред НАП покупки над 700 лв. с възстановено ДДС, ако се ползват 
и за лични цели. 
Вчера партиите, участващи в правителството, отказаха идеята за увеличаване на подоходния данък с до 2% в полза на 
общините. 
Това е мярка, която предпоставя, че всеки гражданин е престъпник, а всяка фирма – закононарушител, поне до доказване 
на противното, написа в коментар депутатът от РБ Гроздан Караджов. "Пълни глупости", каза пред "Сега" председателят 
на ПФ Валери Симеонов. 
Според Караджов промяната ще натовари над 200 000 фирми с безумно задължение да изготвят сами "разумни методики" 
за разпределяне на нещо, което не може да бъде измерено. Пред Сега той уточнява, че реформаторите не приемат и 
компромисно решение, на което е склонен ГЕРБ - прагът да се завиши, а настояват текстовете да отпаднат. По думите му 
предложенията, освен другите недостатъци, нямат и никаква финансова обосновка.    
ГЕРБ е склонен да се съгласи само на редакции в текстовете. "Прагът не трябва да е толкова нисък, защото над него в 
момента попада техника като телефони и лаптопи, но трябва да обхване закупуването на джипове с мнима служебна 
употреба, които всъщност се използват за лични нужди. Има начини това да се случи по по-облекчен подход от 
предложената технология в момента", коментира председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова (ГЕРБ).  
Редакции ще има и в закона за ограничаване на плащанията в брой, където МФ предлага максималният праг за кешови 
плащания да падне от 15 000 на 5000 лв. "Това е твърде ниско ниво, тази мярка се представя като целяща да изсветли 
икономиката, но няма да работи. Ще настояваме за по-плавно намаление на 10 000 лв.", коментира Гроздан Караджов. В 
ГЕРБ също признават, че трудно ще защитят този праг, защото той вече е бил обект на дебати в първия мандат на кабинета 
на Бойко Борисов и е завишен от първоначално предложените 5000 на сегашните 15 000 лв. 
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√ Приходите в хазната нарастват с 2,3 млрд, лв. на годишна база 
С 2,3 млрд. лв. повече ще са приходите в хазната за първите осем месеца на 2015 г. спрямо същия период на миналата 
година. Това прогнозира финансовият министър Владислав Горанов. Това се равнява на 12% годишен ръст. 
„Добрите резултати се дължат основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите 
(възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1,567 млрд. лв. и 732 млн. лв.”, посочи 
Горанов. 
Окончателните данни за август месец ще станат ясни в края на септември. 
„Мерките, които допринасят в най-голяма степен за по-високите постъпления от данъци за 2015 г., са засилване 
ефективността на фискалния контрол за стоки с висок фискален риск чрез допълнително откритите фискални пунктове (на 
двете пристанища Бургас и Варна и в близост до ГКПП със Сърбия и Турция) и разширения обхват на стоките, които 
подлежат на фискален контрол, приетите допълнителни мерки във връзка с механизма за обратно начисляване на ДДС 
при доставки на зърнени и технически култури и др.", посочват от финансовото министерство. 
 
investor.bg 
 
√ Административната тежест за бизнеса е намаляла с 14,6 млн. лева 
Електронни услуги спестяват време и средства на фирмите, отчете доклад на правителството 
Административната тежест за бизнеса е намаляла с 14,6 млн. лева годишно заради опростени процедури и подаване на 
документи онлайн. Това се казва в прессъобщение на Министерския съвет. 
Днес министрите са приели отчет за свършеното по Третия план за намаляване на административната тежест за бизнеса 
към 30 юни 2015 г., както и за неизпълнените мерки от двата предходни плана. Третият план е приет на 27 май 2015 г. 
Третият план за действие съдържа 129 мерки, разпределени в следните групи: намаляване на срока на услугите; 
опростяване на процедури и отпадане на изискуеми документи; разработване на инструкции и образци на документи и 
публикуването им на интернет страниците на съответните институции; подаване на документи по електронен път; обмен 
на информация между институциите по служебен път; разработване на стандартни дефиниции в законодателството. 
В третия план за действие няма мерки с краен срок за изпълнение. Обобщените резултати показват, че четири мерки са 
изпълнени преди приемането на плана, а пет от мерките, за които отговарят Министерството на земеделието и храните, 
Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, са изпълнени предсрочно. В резултат на това 
административната тежест за бизнеса е намаляла с 14,6 млн. лева годишно, са изчислили авторите на доклада. 
Сред най-важните изпълнени мерки са опростяването на процедурите и създаването на възможност за подаване на 
документи по електронен път в Министерството на земеделието и храните, внедряването на информационна система за 
взаимодействие на Агенцията по заетостта с частните трудови посредници. Отчита се още разработването на електронна 
услуга, позволяваща обмен на информация по служебен път между НАП и други държавни институции за наличие или 
липса на данъчни задължения. 
Отговорните институции са предприели действия и за неизпълнените мерки от Първия и Втория план за действие за 
намаляване на административната тежест за бизнеса, за които са приети нови срокове за изпълнение - до края на 2015 и 
2016 г. 
 
√ "Сребърният фонд" ще се управлява консервативно поне в следващите 3 години 
Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, смята правителството 
Активите на Сребърния фонд ще продължават да се управляват консервативно и в следващите три години. 
Това става ясно, след като правителството прие Дългосрочната инвестиционна политика и Средносрочната стратегия за 
инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен с 
наименованието Сребърен фонд, за периода 2016-2018 г. 
Двата документа са одобрени от членовете на Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега 
консервативен подход, информира правителствената пресслужба. 
„Активите на фонда ще продължат да се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност“, 
се посочва в прессъобщението. 
„Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде 
под формата на депозит в централната банка или други инструменти, които тя предлага“, гласят мотивите. 
Към 31 август 2015 г. средствата в Сребърния фонд възлизат на 2,534 млрд. лв., показва актуалният месечен отчет на 
Министерството на финансите за постъпленията и управлението на фонда. Активите са без промяна от май насам. Парите 
се съхраняват под формата на седмичен депозит в левове при Българска народна банка (БНБ), като на практика не носят 
кой знае какви приходи от лихви. 
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Постъпления и управление на средствата на Сребърния фонд към 31 август 2015 г. 
 

 
 
 
Таблица: Министерство на финансите 
 
Съгласно чл. 11 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система от централния 
бюджет в полза на Сребърния фонд се отчисляват паричните постъпления от приватизация, 25% от бюджетния излишък за 
предходната година, приходите от концесии, глоби, санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес, и други. 
Именно лихвите по депозитите и инвестициите в чуждестранни акции и облигации и инструменти на паричния пазар с 
приемливо ниво на риск, висока ликвидност и при спазване на определени съотношения в инвестиционния портфейл са 
допълнителните източници на доходност върху средствата в Сребърния фонд. По закон фондът може да придобива 
финансови активи и безвъзмездно. 
Освен като депозит в БНБ, парите на Сребърния фонд могат да бъдат вложени и в търговски банки, но трябва да е спазено 
условието сумата да не надхвърля 20%. Депозити в други банки обаче няма. 
Фондът, който бе създаден с цел подпомагане и гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, не може 
да инвестира в български държавни, общински и корпоративни облигации, акции, недвижимо имущество или благородни 
метали. 
Освен това Сребърният фонд не може да емитира облигации или други дългови ценни книжа, да взема заеми, както и да 
издава гаранции под каквато и да е форма. 
 
√ Първата отворена мярка по програма „Рибарство“ ще е за рибарските групи 
До края на месеца новата програма ще бъде внесена в МС 
Първата мярка от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., по която ще бъде отворен прием, е 4.1 
„Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие“. Тя предвижда изготвяне на стратегиите на 
местните инициативни рибарски групи. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева при 
откриването на първото за страната рибно тържище в Бургас, информира пресцентърът на МЗХ. 
Танева допълни, че работата по новата програма е приключила и до края на месеца тя ще бъде внесена в Министерски 
съвет. „Надявам се всичко да върви по план и до края на месец ноември да имаме одобрена програма от Европейската 
комисия, която да стартираме“, обяви министърът и припомни, че общият бюджет е 113 млн. евро. 
„Освен познатите дейности, в Програмата за първи път се предвиждат и компенсаторни плащания за преминаване на 
аквакултурното производство под контрол за биологично“, каза още министър Танева. По думите й това ще улесни малките 
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рибари. Друга новост е и възможността за организация на производителите, която цели сдружаване на общностите, които 
да получат пряк достъп до пазара и по-висока цена. 
Десислава Танева изрази надежда, че и в този програмен период интересът към Програмата за морско дело и рибарство 
ще бъде огромен. Тя обяви, че старата програма е договорена на 105%, а разплатените по нея средства са 64%. 
Специализираното стоково тържище за търговия с риба и рибни продукти в Бургас е изградено по мярка 2.6. „Инвестиции 
в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от програма „Рибарство“ 2007-2013 г. Общата стойност 
на одобрената субсидия по проекта е в размер на 4,8 млн. лв.  
Борсата е първата и единствена до момента в България, съответстваща на световната практика. Стоковото тържище ще се 
обслужва от 49 души. 
 
epicenter.bg 
 
√ Поне до 2018 г.: Парите от Сребърния фонд остават в БНБ 
Прилаганият досега консервативен подход за управлението на средствата ще се запази, реши правителството 
Поне до 2018 г. средствата в Сребърния фонд ще останат на депозит в БНБ или ще бъдат вложени в други инструменти, 
които тя предлага. Това предвижда дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране за 
следващите три години, която правителството прие за парите в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на 
държавната пенсионна система, популярен като „сребърен фонд“. 
Според документа прилаганият досега консервативен подход за управлението на средствата в него ще се запази. 
Настоящите пазарни условия не предполагат реализиране на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, се казва в прессъобщението на правителствена информационна служба. 
В момента в Сребърния фод има малко над 2,5 мллрд. лв. Парите се държат на седмичен депозит в левове в БНБ. 
По закон Сребърният фонд се пълни с приходи от приватизация, с 25% от бюджетния излишък за предходната година, 
отпостъпления от концесии, санскии, глоби, неустойки и др. 
 
profit.bg 
 
√ Запазва се консервативният подход за управление на Сребърния фонд 
Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика и Средносрочна стратегия за инвестиране за периода 2016-
2018 г. на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, популярен като 
„Сребърен фонд“. Двата документа са одобрени от членовете на Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на 
прилагания досега консервативен подход. Активите на фонда се управляват при спазване принципите на надеждност, 
ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните 
ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще 
продължи да бъде под формата на депозит в централната банка или други инструменти, които тя предлага. 
 
 


