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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
Телевизия БТВ 
 
√ Бизнесът отговори на Бъчварова със "Стига вече!"  
"Трябва да се орежат, да се приравнят на останалите и с така получения резерв да се подобри матариално-
техническото осигуряване в системата, за да има и по-добри резултати", каза Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал в България. 
"Стига вече!" от бизнеса в отговор на "Стига вече!" от вътрешния министър. Острата реакция на Румяна Бъчварова дойде 
след като предпримачите поставиха ултиматум - бързо разкриване на убиеца на собственика на модна къща „Агресия” или 
министерска оставка. 
Бъчварова вчера заяви, че бизнесмените не са специално привелигирована група за МВР. А думите й "Стига вече" 
провокираха Българската стопанска камара да стартира нова рубрика на сайта си. Озаглавена - "Стига вече". 
От първия публикуван материал с източник Евростат се вижда, че България води класацията по престъпност, насилие и 
вандализъм. А в същото време разходите за сигурност и охрана растат. 
По данни на МВР пък, разкриваемостта на престъпленията от една страна трайно намалява, а от друга - струва все по-скъпо 
на данъкоплатеца. 
Междувременно, докато тече този задочен спор между министър и бизнес, bTV се сдоби с предложения за промени в 
закона за МВР, с които вeдомството отново прави опит да ореже социалните привилегии в системата. 
От 19 години Илия Кузманов работи в МВР. Натрупал е стажа си в отдел "криминална полиция". Твърди, че системата има 
нужда от реформа, но не от такава, която орязва социалните привилегии. 
"Няма как да се очкава от нас да приемем такова нещо, няма синдикат в света, който би се съгласил на орязване на 
социален пакет", каза той. 
Според предложенията на министерството, изпратени на синдикатите на 8 януари, обезщетението при напускане се 
намалява на до 10 -ет заплати. Но само за служителите, които имат 9 или по-малко години натрупан стаж в системата след 
влизането в сила на поправките. 
"Това е откровена дискриминация, тъй като хората работещи при едни и същи условия, ще бъдат обезщетявани по 
различен начин", смята Кузманов. 
В предложенията е записано още - отпадане на клас прослужено време, намаляване на платения годишен отпуск от 30 на 
20 дни, и отпадане на допълнителния такъв, който сега се дава за всяка година прослужено време. 
"Трябва да се орежат, да се приравнят на останалите и с така получения резерв да се подобри матариално-
техническото осигуряване в системата, за да има и по-добри резултати", каза Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал в България. 
С предложените поправки се създава Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги". То ще отговаря за 
регистрацията на автомобилите, отпечатването на документи и събирането на такси. Работещите в Инспектората на МВР 
се приравняват по статуст с полицаите на терен. 
От МВР уточниха за bTV, че предложените нови текстове са работни, окончателните ще станат ясни до края на другата 
седмица. До тогава се очаква и вътрешният министър да обяви цялостната стратегия за развитие на системата. 
Видеото може да видите ТУК 
 
Българска телеграфна агенция 
 
√ България определя дневния ред на работата в областта на услугите от общ интерес 
На проведеното вчера, 13 януари, заседание на Постоянната работна група за услугите от общ интерес, председателят й - 
д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, представи своята Работна 
програма за 2016 г., която единодушно беше подкрепена от членовете на работната група. 
Основните акценти в програмата включват: 
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" Предизвикателства и възможности пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни 
ограничения- идентифициране на съвременни и иновативни модели за предоставяне на качествени и достъпни 
обществени услуги; 
" Място и възможности на услугите от общ интерес при преговорите за търговски споразумения между Европейския съюз 
и неговите партньори; 
" Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги; 
" Ефект на преговорите за ограничаване на климатичните промени върху услугите от общ интерес; 
" Модернизиране на правилата за държавни помощи. 
Работната програма беше обсъдена с председателят на Групата по обществени услуги в Европейския парламент, г-н Жан-
Пол Денанот, който също представи приоритетите за работа в тази област на Европейския парламент и констатира пълно 
сходство на основните теми за работа през 2016 г. Беше решено двете институции - Европейския парламент и Европейския 
икономически и социален комитет да организират кръгла маса на високо равнище през април, за да обсъдят 
предизвикателствата и възможностите пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни 
ограничения. Г-н Денанот изрази и активен интерес към планираните становища, които г-жа Ангелова представи и изрази 
намерение да продължи работата по тях и в рамките на Европейския парламент. 
Договорените възможности за сътрудничество бяха приветствани от председателя на секцията по Транспорт, 
инфраструктура и информационно общество - г-н Пиер-Жан Кулон, който обяви, че секцията, съвместно с Българския 
Икономически и социален съвет ще организира на 22. 03. 2016 г. дебат по проблемите на енергетиката в София. 
Асоциация на индустриалния капитал в България е единствената работодателска организация в България, представляваща 
интересите на компаниите, доставящи услуги от общ интерес и активно и системно работи за това както на национално, 
така и на Европейско равнище. 
 
mont-press.com 
 
√ БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ РЕД НА РАБОТАТА В ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС 
На проведеното вчера заседание на Постоянната работна група за услугите от общ интерес, председателят й – д-р Милена 
Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, представи своята Работна програма за 2016 
г., която единодушно беше подкрепена от членовете на работната група. Основните акценти в програмата включват: • 
Предизвикателства и възможности пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни ограничения 
– идентифициране на съвременни и иновативни модели за предоставяне на качествени и достъпни обществени услуги; •
 Място и възможности на услугите от общ интерес при преговорите за търговски споразумения между Европейския 
съюз и неговите партньори; • Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги; • Ефект на преговорите за 
ограничаване на климатичните промени върху услугите от общ интерес; • Модернизиране на правилата за държавни 
помощи. 
 
Sliven.net 
 
√ България определя дневния ред на работата в областта на услугите от общ интерес  
На проведеното вчера заседание на Постоянната работна група за услугите от общ интерес, председателят й – 
д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България, представи своята 
Работна програма за 2016 г., която единодушно беше подкрепена от членовете на работната група. 
Основните акценти в програмата включват: 
• Предизвикателства и възможности пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни 
ограничения – идентифициране на съвременни и иновативни модели за предоставяне на качествени и достъпни 
обществени услуги; 
• Място и възможности на услугите от общ интерес при преговорите за търговски споразумения между Европейския съюз 
и неговите партньори; 
• Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги; 
• Ефект на преговорите за ограничаване на климатичните промени върху услугите от общ интерес; 
• Модернизиране на правилата за държавни помощи. 
Работната програма беше обсъдена с председателят на Групата по обществени услуги в Европейския парламент, г-н Жан-
Пол Денанот, който също представи приоритетите за работа в тази област на Европейския парламент и констатира пълно 
сходство на основните теми за работа през 2016 г. Беше решено двете институции – Европейския парламент и Европейския 
икономически и социален комитет да организират кръгла маса на високо равнище през април, за да обсъдят 
предизвикателствата и възможностите пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни 
ограничения. Г-н Денанот изрази и активен интерес към планираните становища, които г-жа Ангелова представи и изрази 
намерение да продължи работата по тях и в рамките на Европейския парламент. 
Договорените възможности за сътрудничество бяха приветствани от председателя на секцията по Транспорт, 
инфраструктура и информационно общество – г-н Пиер-Жан Кулон, който обяви, че секцията, съвместно с Българския 
Икономически и социален съвет ще организира на 22. 03. 2016 г. дебат по проблемите на енергетиката в София. 
Асоциация на индустриалния капитал в България е единствената работодателска организация в България, 
представляваща интересите на компаниите, доставящи услуги от общ интерес и активно и системно работи за 
това както на национално, така и на Европейско равнище. 
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√ Бизнесът отново може да излезе на протести 
Причина и този път ще бъде цената на тока 
Българският бизнес отново може да излезе на протест. За това предупреди председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Причината пак ще бъде цената на тока и липсата на определени 
реформи, поискани по-рано от работодателските организации и приети от правителството.  
По думите му към момента от всички предложения на бизнеса е било изпълнено само едно – въвеждането на мораториум 
върху присъединяването към мрежата на нови производители на ток от биомаса със заложено изкупуване на 
електроенергията им на преференциални цени.  
Според Велев неизпълнението на останалите мерки или реализацията им с много бавни темпове се дължи и на факта, че 
бизнесът се отказа от планираните през есента протести. Той обаче не заяви директно, че работодателите готвят нови 
такива, а по-скоро намекна, че това може и да се случи. Председателят на АИКБ каза още, че с останалите работодателски 
организации ще подновят общите си действия за реформи в енергетиката заради неизпълнени от държавата ангажименти.  
"Този насъбран списък с неотложни мерки, всъщност се отложиха. Може би защото ние отложихме протестите, тъй като 
се отнесохме с разбиране, че не трябва да смущаваме изборите. След това дойдоха коледни празници, но през цялото 
време високите сметки продължаваха да се плащат от предприятията", заяви Велев пред Българското национално радио.  
Той допълни и че са били отложени договорените назначения на представители на бизнеса в управителните съвети на 
държавните енергийни компании. "Проведохме няколко срещи, на които се работеше добре, след което нещата замряха. 
Затова отново рестартираме общите усилия", коментира председателят на АИКБ.  
От думите му стана ясно обаче, че има вариант поисканите от бизнеса реформи все пак да се случат без протести. За края 
на следващата седмица е насрочено заседание на работната група на работодателите и държавните институции, на която 
въпросите ще бъдат обсъдени. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Бензинът е по-скъп при по-евтин петрол 
Цените на горивата почти не са помръднали през последната година, въпреки че петролът е поевтинял с почти 33%, пише 
„Телеграф”.  
При цена на сорт Брент от около 47 долара на 21 януари 2015-а масовият бензин А95 е струвал 1,88 лева. Сега, при около 
30 долара за барел, средната цена на бензина е 1,95 лева. 
Същевременно другият ценообразуващ фактор – курсът на долара, е съвсем леко променен. Щатската валута е поскъпнала 
за година с около 8%. 
 
√ Регистърът БУЛСТАТ става електронен от 1 май 
Регистърът БУЛСТАТ става изцяло електронен. Това реши окончателно Народното събрание. 
От първи май регистърът ще бъде централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, която съдържа 
подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани. 
Отпадат изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица. 
 
√ Статистиката: Дефлация за 2015 година и замръзване на цените през декември 
Дефлация за 2015 година и замръзване на цените през декември на месечна база отчете статистика на Националния 
статистически институт. Годишната инфлация за декември 2015-а спрямо същия месец година по-рано е минус 0.4%. 
Средногодишната инфлация за периода януари-декември 2015 г. спрямо периода януари-декември 2014 г. е минус 0.1 на 
сто. 
При хранителните стоки и безалкохолните напитки цените като цяло са паднали за месец с 0.5 на сто, но пък със същия 
процент Коледата на 2015 година ни е излязла по-скъпа спрямо година по-рано. 
Алкохолът и тютюневите изделия са поскъпнали за месец с 0.1 на сто, а за година повишението им е с 0.8 процента. Същия 
годишен ценови ръст отбелязват и облеклото и обувките, но коледни намаления са ги стопили на месечна база с 0.5 на 
сто. 
В сферата на жилищата - наеми, ремонт и комунални разходи, през декември спрямо ноември е отбелязано леко 
повишение от 0.1 на сто, но за последните дванадесет месеца цените са паднали с 0.2 процента. Мебелите и 
електроуредите са останали на същите цени както преди година, но за месец са е регистриран минимален спад от 0.2 на 
сто. 
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Разнопосочни са тенденциите при цените в здравеопазването и образованието. При здравните услуги не се наблюдават 
промени спрямо ноември, а за година са паднали с 0.8 процента. В образованието пък няма движение на месечна база, 
но за година поскъпването е с 2.8 процента, сочат данните, цитирани от "Дарик". 
В транспорта е регистриран месечен ръст на цените от 1.1 на сто, но пък секторът е с най-големия годишен спад - 7.6 на 
сто. При съобщението цените са паднали с 0.6 на сто и на месечна основа, и на годишна база, сочат данните на статистиката. 
Развлеченията са ни излезли по-скъпи през декември - с 2.3 на сто повече спрямо ноември и с 0.4 процента над цените от 
последния месец на миналата година. По-солено е било и сядането в ресторант и пренощуването в хотел, като цените са 
се повишили с 0.6 на сто за месец и 1.8 процента за година. 
 
√ Изплатиха близо 12 млн. лева по проекти в сектор "Рибарство" 
Държавен фонд "Земеделие" преведе близо 12 млн. лева по осем инвестиционни проекта от оперативната програма за 
развитие на сектор "Рибарство" (ОПРСР) 2007-2013 г. Два от вече реализираните проекти са по мярка 2.1 "Производствени 
инвестиции в аквакултурата", съобщиха от разплащателната агенция. 
Близо 755 хиляди лева е окончателната субсидия за реконструкция и модернизация на рибовъдна ферма за топлолюбиви 
видове риби в село Опан, област Стара Загора. Субсидия от 265 338 лв. е изплатена и за инвестиция във възстановяване на 
съществуваща рибовъдна ферма в село Острица, община Две могили. 
Разплащателната агенция изплати субсидии общо 1.5 млн. лева и за четири проекта по мярка 2.6 "Инвестиции в преработка 
и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура". Средствата от програмата са вложени в изграждането и 
модернизацията на рибопреработвателни предприятия, както и в преработката на водораслова биомаса и производството 
на хранителни добавки. 
Безвъзмездната финансова помощ по тези шест проекта е 60% от инвестиционните разходи, от които 75 на сто се 
осигуряват от европейския фонд "Рибарство" и 25 на сто - от държавния бюджет. 
Субсидия на етап окончателно плащане от 4 577 818 лв. е преведена и на община Созопол по мярка 3.3 "Инвестиции за 
реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки". Проектът е за 
реконструкция на рибарския пристан и превръщането му в рибарско пристанище в град Черноморец. 
По същата мярка на етап междинно плащане са преведени 4 661 917 лв. на община Поморие за модернизация на 
рибарското пристанище в града. Безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от одобрените инвестиционни 
разходи, от които 75% са от ЕФР и 25% - от националния бюджет. 
 
√ Танева: Фермерите ще могат да наемат работници по схема за временна заетост  
Земеделските производители вече също могат да бъдат бенефициенти на държавната помощ за временна заетост в 
земеделието. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева пред "Фермер.бг". 
Фермерите ще могат да кандидатстват за подкрепа с 50% на разходите за работна заплата и осигуровка, ако наемат от 3 
до 12 месеца трайно безработни хора, хора над 50 години и т.н. 
Промените са обнародвани в Закона за насърчаване на заетостта в края на миналата година. За първи път земеделските 
стопани са допустими по тази схема. В момента се изготвя правилник за прилагането на Закона за насърчаване на 
заетостта, в който процедурите ще бъдат разписани подробно. 
Земеделският министър съобщи още, че Министерство на труда и социалната политика работи по намаляване на 
административната тежест по отношение на прилагането на еднодневните договори за сезонни работници. 81 000 
договора са сключени през 2015 година. 
 
Вестник Труд 
 
√ До 5,50 лева за кубик вода в столицата (обзор)  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма да позволи шоково поскъпване на питейната вода от 2017 г. Това 
заяви вчера председателят на институцията Иван Иванов по повод нормативни промени, гласувани от кабинета, които 
позволяват рязко повишаване на цените. 
Социално допустимият праг на цената ще бъде намален на 2,5% от средния доход в съответната административна област 
по данни на НСИ, при 5 на сто в момента, посочиха от КЕВР. Така например заради по-високите заплати в София водата е 
можело да струва 8,60 лева за кубик, но с промяната таванът ще е до 5,50 лв. В момента кубикът е 1,47 лв. 
От догодина в стойността на водата ще се включват повече разходи на доставчиците, уеднаквяват се и цените за гравитачно 
и помпено снабдяване. 
Според данните на КЕВР най-скъпа вода спрямо доходите плащат хората в Разград, Исперих и Търговище. Проблем при 
преизчисляването на цените ще има още в Хасково и Силистра, където цената е близка до социално поносимия максимум. 
От КЕВР обясниха, че през 2015 г. са направили 14 проверки на водни дружества. Ведомството обаче има право да налага 
само глоби на управителите и така са санкционирани само трима с по 2000 лева заради лошото качество на водата. “Хората 
масово се оплакват не от високата цена на водата, колкото от лошото качество. Надяваме се това да се промени и с 
увеличаване на евросредствата за обновяване на мрежите”, обясниха от регулатора. Проверките на КЕВР са показали още, 
че от 28 големи града в страната едва в 4 водата е добра за пиене. 
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√ Ангелкова: Терористичните актове вредят на туризма 
 „За нас е важно навсякъде да бъде спокойно, категорично осъждаме всякакви терористични актове, те изключително 
много вредят на туризма, независимо къде се намират те“, коментира министърът на туризма Николина Ангелкова при 
посещението си днес в Пампорово, предаде Дарик. 
Там бе даден старта на проверките на ски пистите в България. “По отношение на резервациите при нас към момента, и по 
отношение на информацията от туроператорите няма направени откази, да се надяваме че ранните записвания, полетите, 
които са заявени, ще могат да се осъществят и ще имаме един добър зимен сезон. Много е важно да имаме и сняг, за да 
можем все пак туристите които искат да практикуват и зимни спортове да могат да го направят, но това си е Божа работа“, 
каза още Ангелкова. 
Комисия, създадена по заповед на министъра, проверява всяка писта, за да установи дали това, което е подадено като 
документи, съответства реално на терен. 
“В комисията освен представители на министерството на туризма има и представители на Българското ски училище и на 
Българската федерация по ски. Това, което е интересно и се забеляза е, че някои от пистите се налага да бъдат разделени. 
Както е Снежанка например, там трябва да бъде направена едната черна, а другата червена, защото при проверката се 
установява, че има сложни терени и за да не се объркват туристите, комисията преценява намясто дали една писта 
позволява да бъде разделена на 2, образно казано, по степен на сложност или е необходимо там, където е сложния терен, 
да бъде поставена информационна табела и обезопасителни съоръжения, така че туристите да не бъдат подвеждани. Така 
всеки един скиор и всеки турист ще знае и ще бъде информиран къде какво го очаква“, коментира още Ангелкова. Тя 
уточни, че пистите по степен на сложност и по наредба са 4: зелена – за начинаещи, синя – лесна, червена – трудна и черна 
– много трудна. 
Всичко това комисията проверява лично, като членовете ѝ се спускат по пистите, проверяват наклона, степента на 
сложност, за поставени дюшеци около оръдията за сняг, обезопасеността, както и за наличие и на табели, които дават 
информация за съответната писта, на български и английски език. 
По-късно същия ден бе направена и проверка на един от хотелите в курорта по изискванията в Закона за туризма. 
Инспекторите провериха дали са налице удостоверение за категоризация на обекта и табела с категорийната символика, 
изискаха ценоразпис за нощувките и другите предлагани допълнителни услуги, както и регистър на настанените туристи. 
Проверката не констатира нарушения. Министър Ангелкова припомни, че в края на февруари ще влезе в сила и новата 
Наредба за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване и заведенията за хранене, която е сред най-
важните регулационни документи в сектора. 
 
√ 50 хил. тона хлебно зърно изнесено само за седмица 
Над 50 хиляди тона хлебно зърно е изнесено от България само през първите дни на тази година, показват данните на 
земеделското министерство. 
От Пристанище Варна, откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури, са 
изнесени 44,5 хил. тона пшеница. 
Експорт има и от Пристанище Бургас – 6 хиляди тона. 
Общо за периода 1 юли 2015 г. – 10 януари 2016 г., износът на пшеница през Пристанище Варна достига 1,107 млн. тона, 
което е с 58,6% повече на годишна база. Същевременно, изнесените количества рапица и ечемик са съответно с около 35% 
и 44% под миналогодишните. Експортът на ечемик и рапица остава в застой и през първите дни на тази година. 
Данните на земеделското министерство показват още, че в началото на 2016 г. средната цена на едро на картофи на 
тържищата в страната е с 30% над отчетената по същото време на 2015 г., докато тази на вносните домати намалява с 3,2%. 
За другите плодове и зеленчуци засега от ведомството нямали данни. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Цените падат 3 години поред 
Газът поевтиня със 17% през 2015 г., а парното - с 15 на сто 
Инфлацията е отрицателна за трета поредна година. Пред декември инфлацията замръзна на 0%, и в резултат за цялата 
2015 г. е минус 0,4%, обявиха от Националния статистически институт. През предходните 2013 г. и 2014 г. тя също беше 
отрицателна - минус 1,6% и минус 0,9%. По принцип поддържането на отрицателна инфлация за дълъг период от време е 
лош сигнал за икономиката, защото намалява желанието на бизнеса да инвестира, а съответно и да открива нови работни 
места. В България обаче спадът на цените през 2015 г. се дължи основно на поевтиняващите горива, чиито цени се 
определят от международните пазари, а не на намаляване на икономическата активност. През 2015 г. цените на 
газообразните горива в страната са паднали със 17,1%, а на течните горива за бита - с 11,5%, сочат данните на НСИ. В 
резултат цената на парното падна с 15%. Бензинът, дизелът и смазочните материали за колите са поевтинели с 11,6%, а 
самите автомобили - с 11%, сочат данните на НСИ. За отрицателната инфлация през предходните две години решаваща 
роля също имаше поевтиняването на горивата. 
Отрицателната инфлация със сигурност е добра новина за хората със спестени пари в банките, тъй като лихвите по много 
депозитите са под 1%. 
През миналата година са паднали и цените на месото и месните продукти - с 2,7%, както и на млякото, млечните продукти 
и яйцата - с 0,8%. Това е резултат от руското ембарго за внос на храни от ЕС и на отпадането на квотите за производство на 
мляко. И показва, че бизнесът търпи загуби в условията на свит пазар и жестока конкуренция. През 2015 г. с 1,8% са паднали 
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и цените на мебелите, което вече говори за свито потребление в сектора, тъй като хората са по-сдържани в харченето на 
пари. 
Какво поскъпна през 2015 г.? 
Масло, олио +5,2% 
Плодове +5,1% 
Зеленчуци +2,5% 
Захар, шоколад +4,4% 
Безалкохолни +1,5% 
Бира +2% 
Дрехи +0,9% 
Обувки +0,6% 
Твърди горива +,8% 
Големи инструменти +5,4% 
Книги +4,3% 
Какво поевтиня 
през 2015 г.? 
Месо -2,7% 
Мляко, сирене -0,8% 
Ток -0,3% 
Газ -17,1% 
Течни горива за бита -11,5% 
Парно -15% 
Мебели -1,8% 
Лекарства -1,4% 
Автомобили -11% 
Горива за коли -11,6% 
Телефони -6,2% 
По данни на НСИ 
Хотелите с приходи от 29 млн. 
Приходите на хотелите от нощувки през ноември нараснаха с 0,8% спрямо същия месец на 2014 г. и достигнаха 29 млн. лв. 
Приходите от българи се увеличават с 3,8%, докато от чужденци падат с 3,2%, обявиха от НСИ. Общият брой на нощувките 
във всички места за настаняване през ноември е 582 хил., или с 2,2% по-малко спрямо същия месец на предходната година. 
Общата заетост на леглата в хотелите през ноември е 18,5%, като намалява с 0,7 процентни пункта. Най-висока е заетостта 
на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 25,5%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 18,3%, и с 1 и 2 звезди - 13,4%. 
 
√ Спираме ТЕЦ-овете, токът скача с 80%  
До 2050 г. 
Канят България в Световен соларен алианс от 100 държави 
ТЕЦ-овете и въглищните мини ще бъдат напълно ликвидирани, а цената на тока ще скочи около и дори над 80% до 2050 г. 
Това обясни Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) на дискусия за бъдещето на 
енергетиката. Причина за това ще станат два документа, приети през декември. Става дума за Парижкото споразумение 
за климата COP21 и Визията на Европейския парламент за Европейския енергиен съюз, които ще доведат до промяна в 
енергетиката и ще се отразят негативно на икономиката ни, каза Хиновски. За да се смекчи негативното им въздействие, 
държавата отсега трябва да планира мерки, допълни той. 
Затварянето на ТЕЦ-овете е една от мерките, заложени в двата документа за декарбонизация на икономиките до 2050 г. 
Затова делът на ТЕЦ-овете в енергийния микс на България ще падне от 39,5% сега на 27% през 2030 г. до 0% през 2050 г. 
Ако обаче дотогава се внедрят технологии за улавяне и използване на въглеродните емисии от ТЕЦ-овете, делът им може 
да остане 5-10%. В същото време делът на "зелената" енергия в родния микс ще скочи от 15,1% сега на 27% през 2030 г. и 
до 37% през 2050 г. По идея на Франция и Индия ще бъде създаден Световен соларен алианс от 100-те най-слънчеви 
държави в света, в който е поканена да участва и България, каза Хиновски. Делът на ядрената енергия пък ще нарасне от 
33,4% сега на 40% през 2030 г. и до 50% през 2050 г., прогнозира експертът от БЕМФ проф. Атанас Тасев. Същевременно на 
ТЕЦ-овете ще бъдат наложени по-високи данъци, както и по-високи осигуровки на работещите в тях. Това ще е една от 
причините за поскъпване на тока. Другата ще са огромните инвестиции в ядрени и "зелени" мощности. 
Заради декарбонизацията на транспорта, който емитира около 61% от всички емисии, предстои и драстично поскъпване 
на превозите, беше обяснено на форума. За да не се отрази всичко това негативно на икономиката ни, е необходимо 
разработване на нови енергийна и транспорта стратегия, коментира Иван Хиновски. 
 
√ Държавата удря незаконните горива  
Всички контролни органи обединяват усилията си срещу нелегалните цистерни 
Държавата ще нанесе удар срещу нелегалната продажба на течни горива. Като всички контролни органи ще се обединят в 
борбата срещу незаконните практики в сектора. Това е решено на среща, организирана от Националната агенция за 
приходите. На срещата са участвали представители на НАП, Агенция "Митници", Главна дирекция "Пожарна безопасност", 
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Български институт по метрология, Държавна агенция за метрологичен и технически контрол, както и на Българска 
петролна и газова асоциация. 
Данъчните са представили практики, които за някои ведомства не са проблем, но се оказват незаконни от гледна точка на 
друг контролен орган. Например продажбата на гориво от мобилна цистерна с монтирана електронна система с фискална 
памет на стационарен обект с дистанционна връзка с НАП, при което от фискална гледна точка няма нарушения, но 
нарушава редица разпоредби в областта на планирането, проектирането и строителството. 
Зам. изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова подчерта, че е много важно всички институции да подобрят 
координацията помежду си, така че да се прекратят порочните практики в сектора, за да бъдат спрени загубите, които 
търпи бюджетът. В края на срещата е решено да бъде свикана междуведомствена работна група, която да направи преглед 
на законите и наредбите, които регулират търговията с течни горива, за да се набележат мерки за съвместни действия. 
 
Вестник Монитор 
 
√ АЕЦ „Козлодуй“ минава на супергориво 
През юли дават одобрение на площадката за 7-и блок 
АЕЦ „Козлодуй“ минава на еволюционно гориво, което ще позволи да се удължи срока между презарядките на блоковете 
от сегашните 12 на 18 месеца. Това съобщиха на годишната си пресконференция от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). 
„Горивото не е принципно ново, то е еволюционно“, каза шефът на ядрения регулатор Лъчезар Костов. 
Става въпрос за подобрен вариант на сегашното свежо ядрено гориво, което ползва АЕЦ „Козлодуй“. То е тип ТВСА, а 
новото ще е ТВСА-12. 
Освен по-дългия срок на презареждане, новото гориво ще позволи вдигането на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ на 104%. 
Очакваната годишна икономия за АЕЦ „Козлодуй“ от използването на ядреното гориво е 10 млн. лв. за двата блока. В 
момента гориво тип ТВСА-12 се ползва в Калининската АЕЦ, както и в някои централи в Китай. 
„Монитор“ научи, че касетите с новото гориво вече са доставени 
Тяхното ползване обаче ще стане възможно едва след като ядреният регулатор даде разрешение. В момента АЯР 
преглежда резултатите от извършените анализи и изследвания. Те са направени от доставчика на горивото руската 
компания ТВЕЛ по поръчка на АЕЦ „Козлодуй“. 
Първи на новото ядрено гориво ще мине 6-и блок, защото това става поетапно и бавно, обясниха експерти. За 5-и блок в 
момента са по-важни мерките по удължаването на живота. Неговата лицензия изтича в края на октомври 2017 г. За да 
може тя да бъде удължена, искането трябва да бъде подадено в АЯР най-малко 12 месеца преди това, припомни зам.-
председателят на регулатора Борислав Станимиров. До момента няма постъпило такова искане, добави той. Това трябва 
да се случи до края на октомври тази година. Максималният срок, с който може да се продължи, по закон е 10 г. 
Два са основните документа, от чийто преглед зависи удължаването на живота. Това са програмата за подмяна на 
оборудването и планът за безопасността. 
Няма опасност да бъдат изтървани крайните срокове защото оценките досега показват, че няма да се наложи смяна на 
основно оборудване, а на по-конвенционално такова, каза Борислав Станимиров. До октомври тази година трябва да 
приключи подмяната на онази част от оборудването с изтекъл експлоатационен срок, както и да приключат 
допълнителните обследвания на оборудване, поискани от АЯР. Те са част от оценката на ресурса за удължаване на живота 
на блоковете. 
По отношение на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ шефът на ядрения регулатор Лъчезар Костов каза, че се очаква през юли АЯР 
да одобри избраната от АЕЦ „Козлодуй“ площадка за новия блок. Преди това обаче трябва да има влязло в сила решение 
за оценка на въздействието върху околната среда, което се обжалва, отбеляза той. 
На въпрос какъв е статусът на проекта АЕЦ „Белене“ Костов припомни, че преди налагането на мораториума той е бил пред 
одобряване на техническия проект. По отношение на колебанията дали неговата екооценка е изтекла или не, Костов каза, 
че според компетентните институции, тъй като в 5-годишния срок след одобрението й строителството на площадката е 
започнало, то одобреният ОВОС все още е в действие. 
 
√ Нощувките в хотелите намаляват 
Нощувките в хотелите у нас през ноември 2015 г. са намалели на годишна база. Въпреки това приходите на местата за 
настаняване са нараснали, показват данните на НСИ за предпоследния месец на изминалата година. 
През ноември приходите от нощувки са над 29 млн. лв., което е с 0,8% повече в сравнение със същия месец на 2014 г. 
Регистрирано е увеличение на приходите от българи с близо 4%, докато тези от чужди граждани намаляват с 3%. 
Нощувките са били 582 хил., или с 2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям отлив е 
отчетен в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 65% от общия брой нощувки на 
чужди граждани и 32% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени около 32% от нощувките на 
български граждани и 25% - на чужденци. 
Пренощувалите лица в местата за настаняване се увеличават с 3% през ноември в сравнение със същия месец на 2014 г. и 
достигат 315 хил. От всички пренощували 74% са българи, като по-голямата част от тях са нощували в места за настаняване 
с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки. 
Пренощувалите чужденци са 81 хил., като 68% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали също по 2 
нощувки. 
През ноември в страната са функционирали 1 901 места за настаняване с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 53 хил., а на 
леглата - 107 хил. Общият брой на местата за настаняване намалява с 1%, а на леглата в тях - с 2% на годишна база. 
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Общата заетост на леглата е 18%, като намалява в сравнение с ноември на 2015 г. Най-висока е заетостта в хотелите с 4 и 5 
звезди - 25%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – 18%, и с 1 и 2 звезди – 13%. 
 
Вестник Капитал 
 
√ Сделките в хранителната индустрия ще продължат и през 2016 г. 
Сред основните двигатели на сливанията в сектора са променящите се вкусове на потребителите, които търсят 
повече органични храни и натурални продукти 
За любителите на макаронените изделия с кетчуп миналогодишното мегасливане за 62 млрд. долара между H.J. Heinz и 
Kraft Foods Group сигурно е била печеливша комбинация. За все по-големия брой потребители, които обръщат гръб на 
пакетираните храни, обаче най-голямата в историята сделка в хранителния сектор е защитен ход, пише Financial Times. 
Целта е да се реши проблемът със забавящия се темп на нарастване на продажбите и към свиването на разходи, така че 
две от най-известните американски марки да станат по-печеливши. 
През ноември управляваният от Уорън Бъфет конгломерат Berkshire Hathaway вече обяви извънредни постъпления в 
размер на 4.4 млрд. долара след транзакцията. Отделно от това сливането ще спести на Heinz и Kraft 1.5 млрд. долара 
годишно, ще доведе до съкращаване на 5000 работни места, или 10% от общия брой служители на компанията, както и до 
затварянето на седем производствени фабрики. И не на последно място дава сигнал за оформящата се тенденция към по-
засилена консолидация между големите, утвърдени играчи в американската хранителна индустрия, отбелязва изданието. 
В търсене на печалби 
"Активността по сливания и придобивания (M&A) в САЩ ще остане силна, тъй като компаниите търсят възможности за 
повишаване на продажбите и на маржовете на печалба", коментира Даян Шанд, старши директор в рейтинговата агенция 
Standard & Poor’s. 
Консолидацията в хранителния сектор на развитите пазари се движи най-вече от променящите се вкусове на по-младите 
потребители, които във все по-голяма степен загърбват обработените и пакетирани храни за сметка на естествените, по-
здравословни продукти, местно производство. Растежът на този сегмент от пазара е бърз за разлика от развитието при 
повечето големи компании за пакетирани храни, посочва FT. По данни на консултантската компания OC & C годишният 
темп на нарастване приходите на 50-те най-големи производителя на храни се е забавил до 1.7% през 2014 г. в сравнение 
с 2.9% през 2013 г. и 5.6% през 2012 г. 
"Очакваме консолидацията да се ускори, особено в САЩ, където голям брой утвърдени марки и категории продукти 
отчитат по-бавни темпове на растеж", прогнозира Франсоа-Ксавие дьо Молман от Goldman Sachs. "Капиталовите пазари, а 
в някои случаи и инвеститорите активисти, оказват натиск върху компаниите да управляват разходите си по-ефективно и 
да увеличат генерирането на парични потоци, което според мнозина може да се постигне по-добре чрез по-голям мащаб", 
обяснява той. 
Апетит за придобивания  
Друг двигател за M&A активността в сектора е апетитът на големите хранителни компании към иновативни стартиращи 
дружества. Производителят на зърнените закуски Cheerios General Mills придоби през 2014 г. групата Annie's, която 
произвежда пакетирани храни от органични и природни съставки, Coca-Cola купи миноритарен дял от компанията на 
органични сокове Suja Juice, а производителят на консервите Spam Hormel плати през 2015 г. 775 млн. долара за 
дружеството за органични преработени меса Applegate Farms, припомня FT. Тенденцията се наблюдава и в Европа, където 
Unilever добави към портфолиото си от премиум брандове сладоледи базирания в Минеаполис производител на сорбе 
Talenti и италианския производител на сладолед Grom, който твърди, че не използва овкусители, оцветители, консерванти 
или емулгатори в продуктите си. 
Интересът към сливания и придобивания в сектора обаче има и друг двигател – стратегическият стремеж на някои от 
дружествата да станат най-големият играч в дадена категория. Такъв е например случаят с инвестиционната компания на 
фамилията Рейман JAB Holding, която притежава производителя на козметика Coty, а амбицията й е да стане лидер на 
пазара на кафе. През декември холдингът предложи 13.9 млрд. долара за придобиването на производителя на кафе 
машини и капсули Keurig Green Mountain, което би го превърнало в основен конкурент на швейцарската Nestle в сегмента. 
Ниските лихвени проценти, икономическото възстановяване и все още растящите капиталови пазари дават предпоставки 
да се смята, че 2016 г. ще е поредната силна година за сделки в хранителната индустрия особено като се има предвид, че 
дяловите инвеститори имат интерес към сектора. 
"Храните все още са сравнително фрагментиран пазар в сравнение с напитките или продуктите за дома", отбелязва Майкъл 
Колинс, управляващ директор от инвестиционната банка William Blair. "Пазарът е и много по-достъпен за дяловите 
инвеститори отчасти заради размера на компаниите и плащаните оценки", обяснява той. 
 
investor.bg 
 
√ Петролът се върна на червена територия  
Възстановяването в четвъртък изглежда е било крехко, тъй като цените на суровината се върнаха към спадове 
Петролът се върна на червена територия в петък след сравнително спокойна предишна сесия, съобщава WBPonline. 
Възстановяването в четвъртък изглежда е било крехко, тъй като цените на суровината се върнаха към спадове. 
Американският лек суров петрол WTI се търгува с 2,95% понижение до 30,31 долара за барел, а европейският бенчмарк 
Брент – с 2,16% спад до 30,33 долара за барел към 9:30 часа българско време. 
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Остават мрачните прогнози, че свръхпредлагането на пазара ще продължи и през 2017 г. и че цените ще останат на нивата 
близо до 12-годишни дъна.  
Петролните резерви в САЩ се повишават с 234 000 барела през седмицата до 8 януари, което е по-малко от очакванията, 
но резервите от бензин и други дестилирани нефтени продукти скачат над прогнозите. 
По-късно в петък се очаква докладът за броя на нефтените платформи на компанията за услуги в петролната индустрия 
Baker Hughes. Миналата седмица броят им беше 516, което е с 64% по-малко в сравнение с година по-рано и далеч под 
върха от октомври 2014 г., когато те бяха 1609. Пазарните участници отделят специално внимание на броя на платформите 
в последните месеци, очаквайки, че в крайна сметка това ще доведе до намаляване на пренасищането на суров петрол на 
пазара. 
Пренасищането обаче може да се увеличи през идните седмици, тъй като Иран твърди, че е готов да се завърне в 
петролната търговия, щом санкциите бъдат вдигнати. 
В понеделник предстои ОПЕК да публикува месечния си доклад. 
 
√ Най-големият риск за бизнеса у нас - провал на финансов механизъм или институция  
Основни рискове са също дълбока социална нестабилност, ценови шок при енергията, мащабна недоброволна 
миграция и провал на управлението на държавата 
Провал на финансов механизъм или институция, дълбока социална нестабилност, ценови шок при енергията, мащабна 
недоброволна миграция и провал на управлението на държавата. Това са петте най-големи риска пред правенето на 
бизнес в България според проучване на Световния икономически форум. 
Проучването се базира на прогнози на близо 750 експерти относно очакваната вероятност и влияние на 29 основни 
глобални риска в 10-годишна перспектива. Рисковете са разделени в пет категории: икономически, екологични, 
геополитически, обществени и технологични. 
Над половината от участниците в проучването (51,3%) са посочили провал на финансов механизъм или институция като 
най-голям риск за правенето на бизнес у нас. Останалите отговори в топ 5 варират между 30% и 40%. 
В топ 10 на рисковете пред бизнес в България попадат още безработицата, срив на критична инфраструктура, държавен 
крах или криза, неуправляема инфлация и фискални кризи, както и загубата на биоразнообразие и срив на екосистеми. 
В глобален план като най-голям риск за бизнеса се сочи безработицата, според 37% от анкетираните. На второ място се 
изтъква ценови шок при енергията (35,5%), а на трето – фискални кризи (31,3%). 
Безработицата се сочи като най-голям риск за бизнеса в над една четвърт от общо 140 държави, включени в проучването, 
като рискът е най-изразен в два региона – Субсахарска Африка и Близкия изток и Северна Африка. Единственият регион, в 
която тя не попада в топ 5 на рисковете, е Северна Америка. 
Ценови шок при енергията е следващият най-разпространен риск, като той е в топ 5 в 93 икономики. Кибератаките също 
се сочат като един от петте най-големи риска в 27 страни. 
За първи път в годишното проучване на първо място като глобален риск за света през 2016 г. излиза екологичен риск – с 
най-голямо потенциално влияние през тази година се сочи неуспешно смекчаване на климатичните промени или 
адаптирането към тях. На второ място са оръжията за масово разрушаване, на трето – водни кризи, на четвърто – мащабна 
недоброволна миграция, а на пето – ценови шок при енергията. 
 
√ КЕВР обеща да не допуска шоково поскъпване на водата  
В много малък брой градове в страната качеството на водата е безупречно и отговаря на изискванията  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) няма да допусне шоково поскъпване на водата. Това коментира на 
пресконференция председателят на КЕВР Иван Иванов по повод приетите вчера от Министерския съвет наредби за 
качеството и цените на ВиК услугите. 
С решенията, които ще приеме, КЕВР няма да допусне никакво шоково увеличение на цената на водата, заяви Иван Иванов, 
цитиран от БТА. Комисията ще отчита баланса на интересите между ВиК операторите и потребителите на ВиК услуги - 
българските граждани, посочи той.  
По думите му с голямо внимание регулаторът ще се произнесе върху бизнес плановете за следващия петгодишен период, 
който започва на 1 януари 2017 г. Там ще бъде заложено ниво на цена на водата за всеки отделен оператор, в рамките на 
една календарна година, с възможности за корекции. Както при тока, така и при ВиК услугите КЕВР ще защити обществения 
интерес, подчерта председателят на КЕВР. 
Той отбеляза, че прилагането на наредбите за качеството и цената на ВиК услугите е задължение на КЕВР. Документите са 
разработени със съдействието на Световната банка въз основа на нейно споразумение с Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, ратифицирано от Народното събрание. Върху наредбите се работи повече от година, те са 
в съответствие с целите на законите за водите и за регулиране на ВиК услуги у нас, както и със съответната стратегия. 
Наредбата за качеството на водата е съобразена с методологията, използвана от Международната водна асоциация и със 
спецификата от България. Прилагането й е от голямо значение, защото според последните данни в много малък брой 
градове в страната качеството на водата е безупречно и отговаря на изискванията, посочи Иван Иванов. 
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√ Депутатите приеха законопроект за електронната идентификация  
С него се уеднаквяват правилата за достъп до електронни услуги в ЕС 
Парламентът прие на първо четене законопроект за електронната идентификация. 
Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова посочи, че с него се уеднаквяват правилата за достъп 
до електронни услуги в ЕС. С това не само отваряме вратата на българските граждани към Европа и на Европа към нас, но 
отваряме и вратата за стартиране на електронното управление, отбеляза тя, цитирана от БТА. 
Според законопроекта "електронна идентификация" е процес на използване на данни в електронна форма за 
идентификация на физически лица. Използваните данни представят по уникален начин идентифицираното лице. 
Техническият неутралитет на електронната идентификация обуславя широкото й разпространение и успешното й 
приложение и възможността тя да се съхранява и активира чрез различни носители, включително документи за 
самоличност с чип, банкови карти с чип, други смарт карти с чип и мобилни устройства, се посочва в мотивите към 
законопроекта. 
Компетентният административен орган във връзка с издаването и управлението на удостоверенията за електронна 
идентичност (орган за електронна идентификация) е министърът на вътрешните работи. За български граждани, които 
пребивават в чужбина, тази дейност ще се подпомага от дипломатическите и консулските представителства на България. 
С оглед улесняването на достъпа на гражданите до услугите по издаване и управление на удостоверенията за електронна 
идентичност е предвидена възможност тяхното заявяване, както и други спомагателни дейности по реализацията на 
услугите с технически характер да бъдат осъществявани от администратори на електронна идентичност, регистрирани в 
МВР. 
В законопроекта са определени дейностите, които могат да бъдат осъществявани и от частноправни субекти в условията 
на регистрационен режим. Сред тях са приемане на заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност, 
идентифициране на заявители чрез формална проверка и последваща проверка по електронен път, персонализиране на 
удостоверения за електронна идентичност чрез запис върху съответните електронни носители. 
Предвижда се удостоверението за електронна идентичност да се издава за срок на валидност пет години. Уредени са и 
условията за спиране, възобновяване или прекратяване на действието му. Законопроектът предвижда и създаването на 
допълнителен регистър на упълномощаванията. 
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√ Ядреният регулатор: АЕЦ "Козлодуй" ще успее да се модернизира навреме 
Към края на тази година се очаква да приключат дейностите по удължаване живота на пети блок на АЕЦ "Козлодуй". След 
това централата ще поиска разрешение блокът да работи още 10 години. Няма закъснение в изпълнението на програмата 
и за шести блок на АЕЦ, съобщи пред журналисти  председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Лъчезар Костов.  
Той припомни, че лицензите на двата блока изтичат съответно през 2017 и 2019 година. 
Всички обследвания досега са доказали, че за продължаване на срока за експлоатация не се налага смяна на основно 
критично оборудване - корпуси на реактори, парогенератори, компенсатори на налягането, тръбопроводи от 
радиоактивния кръг.  
До октомври тази година АЕЦ "Козлодуй" трябва да представи и програма със срокове за замяна на оборудване, чийто 
срок за експлоатация изтича по-късно. 
Заедно с документите за удължаване на живота на реакторите се очаква централата да поиска лицензи за работа на 
блокове с повишена мощност до 104% от проектната. 
За тази цел АЕЦ "Козлодуй" е поискала да й бъде разрешено постепенно да премине към усъвършенстван тип ядрено 
гориво.  
Първоначалното новите горивни касети ще бъдат внедрени на шести блок.  
Новите касети са еволюционни - с леки подобрения в конструкцията за повишаване на тяхната устойчивост, като се 
използва и уран с по-високо обогатяване. Това ще позволи на централата по-рядко да прави презареждане - веднъж на 18 
месеца, вместо веднъж годишно. 
"Производителят (руската компания ТВЕЛ - бел. ред.) е доста надежден. Това ще бъде трета по ред смяна на типа гориво 
и винаги всяко следващо е било по-добро", каза зам.-председателят на агенцията Борислав Станимиров. Предложеното 
на "Козлодуй" ново горово вече е изпробвано в руска АЕЦ. 
АЕЦ "Козлодуй" трябва да изпълни и 23 мерки за повишаване на устойчивостта на централата срещу външни въздействия. 
Те са свързани с резултатите от стрес тестовете, направени в ЕС след аварията в японската АЕЦ "Фукушима" на 11 март 2011 
г. Тези мерки трябва да бъдат изпълнени до края на 2017 г.,  допълни Станимиров. 
 
√ Министър Петкова отива на среща в Брюксел за свободния пазар на ток  
Следващите стъпки за премахване на регулираните от държавата цени на електроенергията у нас ще бъде направена утре 
в Брюксел. 
Енергийният министър Теменужка Петкова и председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван 
Иванов ще участват в заседание на съвместната работна група за либерализацията на пазара у нас заедно с експерти на 
Европейската комисия. В българската делегация са включени също представители на Министерството на труда и 
социалната политика и на Агенцията за социално подпомагане. 
Основна тема на разговорите ще бъдат критериите за определяне на групите от уязвими потребители в България, както и 
мерките за тяхната защита при преминаването към свободен пазар на електроенергия. 



11 

 

 

"Енергийните помощи не бива да се дават на уязвимите хора на ръка. Тези пари трябва да се превеждат директно на 
доставчиците на енергия", коментира Иван Иванов пред журналисти. Целта е средствата да се използват действително за 
ток и отопление, а не за алкохол например, обясни той, като припомни, че в миналото имаше нелегална търговия с ваучери 
за твърдо гориво. 
"Това повече не бива да се допуска", подчерта шефът на КЕВР.  
Европейската комисия оказва техническо и експертно съдействие на страната ни в процеса по пълна либерализация на 
електроенергийния пазар. Работната група между ЕК и Министерството на енергетиката беше сформирана в началото на 
декември миналата година и сега се провежда първото й заседание. 
 
 √ Петролните компании се отказват от проекти за 380 млрд. долара 
Енергийните компании са съкратили разходите за нови проекти в петролния и газов отрасъл с 380 милиарда долара заради 
резкия спад на цените на петрола. Това показват данните от изследване, разпространено днес от международната 
консултантска компания Wood Mackenzie, съобщава БГНЕС.  
Става дума за 68 големи проекта в Северна Америка, Африка и Северна Европа с еквивалент 27 милиарда барела 
въглеводороди. По този начин корпорациите се „стремят да съкратят разходите и да осигурят плащане на дивиденти“. 
"Бюджетите на компаниите значително се съкратиха и инвеститорите предпочитат тези, които съкращават разходите“, се 
казва в анализа. В резултат расте броят на отложените проекти, „изискващи сериозни капиталовложения“.  
Този подход, по думите на един от авторите на документа Ангъс Роджър, говори за „отбранителна психология“. „През 
следващите 6 месеца ще наблюдаваме временен отказ и от други проекти. Тази тенденция ще продължава“, смята 
анализаторът.  
Сред отложените проекти са разработването на находище в Арктика от норвежката „Статойл“, проектът на Вritish Рetroleum 
Mad Dog 2 в Мексиканския залив, вторият етап от усвояването на гигантското находище Кашаган в казахската част на 
Каспийско море и др. 


