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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
 
Телевизия България Он Ер 
 
√ В. Велев: 2016г. ще бъде тежка във вътрешен и международен план 
Реформи в МВР не са се случвали - по-скоро е имало разграждане на системата, отколкото реформирането й, посочи 
Велев 
Очевидно във вътрешен и международен план 2016г. ще бъде тежка. Това коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR. 
"Въпреки че потенциалът за растеж на българската икономика е по-голям от този, който се предвижда и този, който 
прогнозира Асоциацията на индустриалния капитал. За да има растеж трябва да има пазар и инвестиции, а за да има 
инвестиции трябва да има сигурност, справедливост, добро регулиране и конкурентна среда. За целта трябва да има 
работещи институции, регулатори и справедливост в съдебната система." - добави Велев. 
Реформи в МВР не са се случвали - по-скоро е имало разграждане на системата, отколкото реформирането й, посочи 
Велев. По думите му системата има много разходи и никакъв резултат. 
"Факт е, че в България има най-много служители в системата на сигурността на глава на населението. Същевременно 
резултатите от дейността на тези служители са плачевни. В европейските и световни статистики сме на опашката, тоест 
като разходи сме начело." - обясни Велев. 
 
Българска национално радио 
 
√ Бизнесът с нови предложения за намаляване на цената на тока  
Още в началото на тази година работодателските организации обявиха, че не са доволни от начина, по който 
правителството изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Според бизнеса е факт пълното неглижиране от 
страна на правителството на това споразумение.  
От всички договорени позиции само една е изпълнена – прекратено е свързването на нови източници производители на 
ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая. С което може да се каже, че до голяма степен е 
предотвратено бъдещо покачване на цената, за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно 
осмисляне, коментира ситуацията Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България.  
Големите сметки са факт и те до голяма степен са причина за забавяне на износа и за забавяне на заетостта – нещо, за 
което предупредихме, че статистиката ще го улови по-късно. Ето, тя вече го улови, допълни Велев.  
Той уточни, че от 1-ви февруари може да бъде редуцирана добавката "задължение към обществото", но за целта трябва 
да се направят законови промени.  
Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към Фонд "Сигурност на 
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това 
е абсолютно недопустимо,  тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се покрие дефицитът, 
който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници. В случая това съвсем не е така. /…/ За да се промени 
това, очевидно трябва да се направят поправки в някои закони. Износът продължава да не участва данък "задължение 
към обществото“. Имаме предложения как това да става на пазарен механизъм. В същото време не се използва 
понижаването на цената на природния газ изцяло, за да се намали кроссубсидирането, обясни Васил Велев. 
Според него някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1-ви август миналата година.  
Велев каза, че още днес имат среща с министъра на икономиката. Предстои представители на бизнеса и работодателите 
да се срещнат с парламентарните групи. Той не изключи възможността  да се стигне до нови протести на бизнеса в 
случай на съпротива от страна на институциите, но подчерта, че това е крайна мярка.  
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл тук. 
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actualno.com 
 
√ Васил Велев: Големите сметки за ток са причина за забавяне на заетостта 
В началото на тази година работодателските организации обявиха, че не са доволни от начина, по който правителството 
изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Според бизнеса е факт пълното неглижиране от страна на 
кабинета на това споразумение. 
"От всички договорени позиции само една е изпълнена – прекратено е свързването на нови източници производители на 
ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая. С което може да се каже, че до голяма степен е 
предотвратено бъдещо покачване на цената, за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно 
осмисляне", коментира ситуацията Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ). 
Големите сметки са факт и те до голяма степен са причина за забавяне на износа и за забавяне на заетостта – нещо, за 
което предупредихме, че статистиката ще го улови по-късно. Ето, тя вече го улови, допълни Велев пред БНР. 
Той уточни, че от 1 февруари може да бъде редуцирана добавката "задължение към обществото", но за целта трябва да 
се направят законови промени. 
"Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към Фонд "Сигурност на 
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това 
е абсолютно недопустимо, тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се покрие дефицитът, 
който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници. В случая това съвсем не е така. /…/ За да се промени 
това, очевидно трябва да се направят поправки в някои закони. Износът продължава да не участва данък "задължение 
към обществото“. Имаме предложения как това да става на пазарен механизъм. В същото време не се използва 
понижаването на цената на природния газ изцяло, за да се намали кроссубсидирането", обясни Васил Велев. 
Според него някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1 август миналата година. 
Велев каза, че още днес имат среща с министъра на икономиката. Предстои представители на бизнеса и работодателите 
да се срещнат с парламентарните групи. Той не изключи възможността да се стигне до нови протести на бизнеса в случай 
на съпротива от страна на институциите, но подчерта, че това е крайна мярка. 
 
investor.bg 
 
√ Бизнесът отново настоява за намаляване на цената на тока 
Индустрията има проблеми, които са създадени от политиците, смята председателят на АИКБ Васил Велев  
Има още възможности цената на тока да бъде намалена, смята председателят на УС на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Пред БНР той посочи за пример, че не всички средства от търговията с парникови 
газове например са постъпили в специално създадения фонд за стабилизиране на енергетиката. 
 „Една трета от тях отиват в ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - бел. 
ред.) към Министерството на околната среда и водите. Това е абсолютно недопустимо“, посочи той и обясни, че средства 
от емисиите могат да бъдат насочени за други цели, но след като бъдат покрити дефицитите от изкупуването на скъпата 
електроенергия от възобновяеми източници. 
Според Велев България плаща допълнително 736 млн. лева заради „зелената енергия“. 
От всички обещания, които бизнесът получи от правителството и различни институции в края на миналата година, е 
изпълнено само едно – ограничено е присъединяването към мрежата по преференциални цени на производители на 
електричество от биомаса. Това ще спре поскъпването на електрическата енергия в бъдеще, смята още Васил Велев. 
Той беше категоричен, че по-високата цена на тока за бизнеса вече се отразява – със забавянето на износа и на заетостта, 
които вече се отчитат от статистиката. 
Затова и от бизнеса ще поискат ново намаление на цената на тока. Промяна в ценовото решение по закон може да бъде 
правена на всяко тримесечие, тоест крайната дата за това е 1 февруари, след като стойността на добавката за 
задължение към обществото за бизнеса беше намалена от 1 ноември. 
Другите резерви за намаляването на цената от бизнеса виждат във въвеждането на такса за задължение към обществото 
върху износа на електроенергия, като от работодателските организации са предвидили пазарен механизъм за това, както 
и максимално възползване от намалението на цената на природния газ, за да бъде ограничено кръстосаното 
субсидиране в сектора. 
С прилагането на тези мерки от бизнеса ще настояват цената на тока да бъде върната до нивата от 1 август, преди 
„драстичния скок“ в цената на електроенергията за стопанските производители.  
Васил Велев беше категоричен, че икономиката и индустрията имат проблеми, които са създадени от политиците. 
 
news.bg 
 
√ Бизнесът с нови предложения за по-евтин ток, не се изключват протести  
Бизнесът има нови предложения за намаляване на цената на тока. Работодателските организации не са доволни от 
начина, по който правителството изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Представителите на бизнеса 
смятат, че споразумението напълно се неглижира от страна на правителството. 
Пред БНР председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
коментира, че от всички договорени позиции е изпълнена само една. „Прекратено е свързването на нови източници 
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производители на ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая”, обясни Велев. С това можело да се 
каже, че до голяма степен е предотвратено бъдещото покачване на цената за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко 
останало обаче било в процес на обмисляне. 
Васил Василев не изключва възможността да се стигне до нови протести на бизнеса, ако има съпротива на институциите. 
Все пак той уточни, че това е крайна мярка. 
Васил Велев е категоричен, че големите сметки са факт. Именно те до голяма степен били причина за забавяне на износа 
и за забавяне на заетостта. 
Добавката „задължение към обществото” можела да бъде редуцирана от 1 февруари. За целта обаче трябвало да се 
направят законови промени. 
Велев обясни, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочвали към Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система". По думите му, близо една трета отивали в Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) към екоминистерството. Велев е категоричен, че това е абсолютно недопустимо, 
тъй като такива приходи могат да се насочват в други посоки, след като се покрие дефицитът, който се генерира от 
скъпата енергия от възобновяеми източници. В случая това не било така. Според бизнеса, трябва да има поправки в 
някои закони. Износът продължавал да не участва в данък „задължение към обществото”. Работодателските 
организации имат предложения как това да става на пазарен принцип. 
Васил Велев смята, че понижаването на цената на природния газ не се използва, за да се намали кроссубсидирането. По 
мнението му някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1 август миналата година. 
Днес предстояла среща с министъра на икономиката. Предстояли срещи и с парламентарните групи. 
 
cross.bg 
 
√ Бизнесът с нови предложения за намаляване цената на тока 
Още в началото на тази година работодателските организации обявиха, че не са доволни от начина, по който 
правителството изпълнява договорените с тях реформи в енергетиката. Според бизнеса е факт „пълното неглежиране от 
страна на правителството на това споразумение. 
От всички договорени позиции само една е изпълнена - прекратено е свързването на нови източници производители на 
ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, в случая. С което може да се каже, че до голяма степен е 
предотвратено бъдещо покачване на цената, за сметка на скъпа енергия от ВЕИ. Всичко останало е в процес на бавно 
осмисляне, коментира ситуацията Васил Велев - председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България. 
Големите сметки са факт и те до голяма степен са причина за забавяне на износа и за забавяне на заетостта - нещо, за 
което предупредихме, че статистиката ще го улови по-късно. Ето, тя вече го улови, допълни Велев. 
Той уточни, че от 1-ви февруари може да бъде редуцирана добавката „задължение към обществото", но за целта трябва 
да се направят законови промени. 
Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това 
е абсолютно недопустимо, тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се покрие дефицитът, 
който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници. В случая това съвсем не е така. За да се промени това, 
очевидно трябва да се направят поправки в някои закони. Износът продължава да не участва д „Задължение към 
обещството". Имаме предложения как това да става на пазарен механизъм. В същото време не се използва 
понижаването на цената на природния газ изцяло, за да се намали крос субсидирането, обясни Васил Велев в ефира на 
БНР.  
Според него някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1-ви август, миналата година. 
Велев каза, че още днес имат среща с министъра на икономиката. Предстои представители на бизнеса и работодателите 
да се срещнат с парламентарните групи. Той не изключи възможността да се стигне до нови протести на бизнеса в случай 
на съпротива от страна на институциите, но подчерта, че това е крайна мярка. 
 
epicentar.bg 
 
√ Бизнесът с нови идеи за смъкване на цената на тока 
Работодателите са готови на протести 
Големите сметки са факт и те до голяма степен са причина за забавяне на износа и за забавяне на заетостта, алармира 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
Бизнесът лансира нови предложения за намаляване на цената на тока. От 1 февруари може да се редуцира добавката 
"задължение към обществото", но за целта трябва да се направят законови промени. Това заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред БНР. 
Оказва се, че не всички приходи от квоти за емисии парникови газове се насочват към Фонд "Сигурност на 
електроенергийната система". Близо една трета отиват в ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Това 
е абсолютно недопустимо,  тъй като може да се насочват в други посоки такива приходи, след като се покрие дефицитът, 
който се генерира от скъпата енергия от възобновяеми източници", обясни Велев. 
По думите му, за да се промени това, очевидно трябва да се направят поправки в някои закони. "Износът продължава да 
не участва данък "задължение към обществото“. Имаме предложения как това да става на пазарен механизъм. В същото 
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време не се използва понижаването на цената на природния газ изцяло, за да се намали кроссубсидирането", допълни 
той. 
По думите му някои от предлаганите мерки могат да върнат цената на тока на нивата от 1 август миналата година. 
Предстои представители на бизнеса и работодателите да се срещнат с парламентарните групи. Той не изключи 
възможността  да се стигне до нови протести на бизнеса в случай на съпротива от страна на институциите, но подчерта, 
че това е крайна мярка. 
Миналата седмица четирите национално представителни работодателски организации  обявиха, че не са доволни от 
начина, по който управляващите изпълняват договорените с тях реформи в енергетиката. Според бизнеса институциите 
неглижират това споразумение. 
От всички договорени позиции само една е изпълнена – прекратено е свързването на нови източници производители на 
ел. енергия на преференциални цени от оборски тор, обясни Велев. По думите му всичко останало "е в процес на бавно 
осмисляне". 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Получихме официално одобрение от Китай за внос на мляко и млечни продукти 
Преди 10 дни получихме официалното одобрение от Китай за внос на мляко и млечни продукти, съобщи заместник-
министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на специална пресконференция, посветена на резултатите 
от участието на страната ни в „Зелената седмица“ – 2016 в Берлин, цитиран от „Фокус” . 
 „Успяхме да приключим една доста тежка и тромава процедура. Истината е, че всеки един земеделски продукт, който 
влезе в Китай, трябва да получи съответния протокол и разрешение от главната администрация за карантина на страната. 
Благодарение на политическите усилия на правителството на България, които то впрегна в тази посока, ние имаме 
конкретни резултати. Процедурата се финализира и ние можем свободно да търгуваме с Китай”, посочи зам.-
министърът. 
 
Вестник Труд 
 
√ 10% е безработицата за декември 
Равнището на безработица през декември 2015 г. е 10%, като нараства с 0.1 процентни пункта спрямо ноември, но 
спрямо година по-рано е с 0.7 процентни пункта по-ниска, съобщи Агенцията по заетостта. 
В бюрата по труда са регистрирани 328 921 безработни, с 4 861 повече, отколкото през ноември. В сравнение с декември 
2014 г. безработните са с 22 130 души по-малко. 
През последния месец на 2015 г. на работа са постъпили 12 539 безработни, с 3 849 по-малко спрямо предходния месец 
и с 2 662 души по-малко спрямо декември 2014 г. 
През декември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда също намалява под влиянието на сезонния 
фактор. В бюрата по труда са заявени 6 674 работни места в реалната икономика, които са с 3 079 места (със 31.5%) по-
малко спрямо ноември. 
Най-много свободни места на първичния са заявени от преработващата промишленост (1 582 места), от търговията (885 
места), от държавното управление (625 места), от административните и спомагателните дейности (488 места), от 
хотелиерството и ресторантьорството (427 места), от финансовите и застрахователните дейности (421 места), от 
транспорта (389 места), от операциите с недвижими имоти (348 места), от строителството (322 места), от образованието 
(314 места). 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ The Economist: Икономиката на България ще расте средно с 3.2% до 2020 г. 
Анализаторите очакват дефицитът да не слезе под 1% през следващите пет години 
Икономиката на България ще расте средно с 3.2% през следващите пет години. Това е прогнозата на The Economist 
Intelligence Unit - аналитичното звено на британското списание The Economist. Факторите, които ще помогнат за 
ускоряването на растежа (спрямо 2.8% през 2015 г.), са подобряването на пазара на труда, съживяването на 
кредитирането и нарастването на външното търсене. Има и рискове обаче, а те са свързани с по-слабото възстановяване 
на държавите в Европейския съюз, които са основни търговски партньори на България. Другите фактори, които могат да 
ограничат растежа, са свързани с проблемите в Гърция, както и с фискалната консолидация, която пък може да засегне 
вътрешното търсене. 
Анализаторите отчитат и трудната политическа среда в България - най-вече разнородния състав на управляващата 
коалиция. Политическата стабилност в страната ще остане под натиск предвид резултатите от местните избори през 
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есента, в които ГЕРБ отново беше най-голямата политическа сила, но не и с убедителна преднина, пише в доклада. Също 
така се посочва, че реформите ще протичат бавно заради напрежението в управляващата коалиция. 
Фискална консолидация 
Според анализаторите фискалната консолидация, която започна от 2015 г., няма да продължи със същите темпове, с 
които се движеше в първия кабинет "Борисов". След близо 5% бюджетен дефицит през 2009 г., тогавашният финансов 
министър Симеон Дянков успя да намали дупката в бюджета до едва 0.45% през 2012 г. Предишното ляво правителство 
разхлаби фискалната политика, което доведе до бюджетен дефицит от 3.7% от БВП през 2014 г., припомнят експертите от 
The Economist. Те обаче смятат, че дефицитът ще продължи да се движи около 1% от БВП поне до 2020 г., което, ако се 
окаже вярно, България ще направи 12-годишен цикъл с дефицит. 
Причината да не се действа по-смело при свиването на дефицита според изданието е страхът от масови протести. Оттам 
припомнят, че през 2013 г. първият кабинет на Бойко Борисов падна именно заради масовото недоволство на хората. 
Очакванията са, че кабинетът ще започне да действа в посока насърчаване на икономическия растеж, възобновяване на 
приватизацията и подобряването на бизнес средата. 
Очаквано анализаторите не прогнозират България да изостави системата на валутния борд до влизането си в еврозоната. 
Влизането дори в така наречената чакалня на еврозоната (ERM II) според The Economist Intelligence Unit няма да се 
състои, преди валутният съюз да разреши напълно продължаващата дългова криза. 
Връщане на инфлацията 
След като предходните две години икономиката на България работеше в дефлационна среда (заради цените на 
суровините), през 2016 г. анализаторите очакват инфлацията да се завърне до средно равнище от около 2.7% за периода 
от пет години. Вътрешното търсене през тези години се очаква да остане сравнително слабо заради допускането, че 
обемът на отпусканите кредити няма да расте силно и на фона на затегнатата държавна политика по доходите. 
През тази и следващата година се очаква текущата сметка да е на излишък, дължащ се основно на ниските цени на 
петрола, след което ще се завърне на дефицит от средно 1.1% от БВП в годините 2018 - 2020, след като вносът нарасне. 
 
√ Болничните листове през 2016 г. 
При представянето на над 10 болнични е задължително ползването на онлайн системата на НОИ 
Новата година ни зарадва с прекратяване на чакането на опашки в НОИ, гонейки чисто по български последните срокове 
за подаване на болнични листове и гледайки намръщените лица на колежките по гишетата. Та точно на това му дойде 
краят. И без да звуча твърде оптимистично: Да! Системата им работи. 
В днешния ден, седнала удобно на стола пред компютъра в топлия кабинет, реших да изпробвам как точно работата ми 
ще върви онлайн. От НОИ още в края на ноември се бяха погрижили да ми изпратят имейл със страницата, на която 
мъките ни ще приключат: http://www.noi.bg/esevicesbg/cashbenefits. О, НОИ, какъв напредък само! 
Процедурата 
Малко дезориентирана в началото, въоръжена с квалифициран електронен подпис (всъщност, ако нямате такъв, сте 
обратно на гишетата, но най-много с 9 болнични листове, че иначе ще ви върнат), бързо открих, че в секция "еПарични 
обезщетения" под "Софтуер" се намират така чаканите линкове. Регистрацията на осигурителя/самоосигуряващото се 
лице се извършва в уеб приложение на НОИ "Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни". 
Приложението е доста улеснено, така че, ако нещо не сте направили както трябва, то ви упътва къде сте допуснали 
грешка и какво трябва да поправите. При успешна регистрация получавате потвърждение по имейл. Това всъщност го 
свърших още първия работен ден на 2016 г. и бях малко разочарована, защото още не бяха пуснали същинската част. 
От 6 януари, бих казала съвсем в срок, НОИ отвори врати за подаване на болничните листове. Пуснат е "Самостоятелно 
работещ продукт на НОИ за въвеждане, контрол и изпращане на данни от удостоверения №9, №10 и №11 към 
НПОПДОО". Инсталацията буквално отнема минута-две. Програмата е направена с вътрешни контроли и дори сама ви 
задава част от параметрите на дружеството. След това попълването на удостоверение Приложение №9 е вече познатото 
ви приложение Образец 15, комбинирано с основните данни като трите имена на служителя/самоосигуряващото се 
лице, както и неговия адрес и деклариране или не на банкова сметка. Нищо ново, нищо сложно. Ако все пак нещо сте 
пропуснали, при запазване на приложението отстрани вляво се изписват допуснатите грешки, които няма да ви позволят 
да изпратите файла. С изненада установих, че програмата дори е проследила реалната дата на издаване на болничния 
лист, а не тази, вписана в болничния, т.е. някак успява да разгадае, че болничен с този номер е издаден с друга дата. За 
съжаление истинската дата установих чрез налучкване, което се очертава като сериозен проблем и масово връщане на 
болнични листове за неправилна дата. С бутона "Изпрати" вашият болничен вече е подаден в НОИ. Освен че веднага 
виждате потвърждението на вашия екран, същото такова пристига и по имейл. И, да, моят първи болничен лист си има 
входящ номер. 
Съкращаване на сроковете 
Удобството за подаване на болничните листове онлайн обаче е довело до съкращаване на сроковете. Във връзка с това 
въпросното удостоверение съгласно Приложение №9 вече се подава от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ 
месеца на представяне на болничния от служителя пред работодателя, а от самоосигуряващите се лица - до 10-о число 
на месеца, следващ месеца на издаване на болничния лист. Обобщено казано, удостоверение съгласно Приложение №9 
подаваме винаги когато имаме болничен. 
Удостоверение съгласно Приложение №10 се подава само от осигурителите, т.е. самоосигуряващите се лица не го 
подават, за изплащане на паричните обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и осиновяване 
на дете от 2- до 5-годишна възраст. Остава изискването и за допълнителните декларации към тях, а именно: за паричните 
обезщетения при бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 КСО – заявление-декларация 
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по образец съгласно приложение №2; за паричните обезщетения при раждане на дете до 15 календарни дни по чл. 50, 
ал. 6 КСО – заявление-декларация по образец съгласно приложение №3; за паричните обезщетения при раждане на дете 
след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 7 КСО – заявление-
декларация по образец съгласно приложение №4; за паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-
годишна възраст за срок 365 дни по чл. 53а КСО – заявление-декларация по образец съгласно приложение №5; за 
паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на 
предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни по чл. 53а КСО – заявление-декларация по образец съгласно 
приложение №6; за паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО – заявление-декларация по 
образец съгласно приложения №7 и №8. 
Удостоверение съгласно Приложение №11 носи същата информация като удостоверението съгласно Приложение №10, 
но се подава само от самоосигуряващи се лица. 
Сроковете за подаване на удостоверение съгласно Приложение №10 и удостоверение съгласно Приложение №11 са 
същите като при удостоверение съгласно Приложение №9. При промяна в обстоятелствата 3-дневният срок също не е 
променен. 
Ограничения при корекциите 
Наложени са ограничения при корекциите. Не се коригират в удостоверение по образец съгласно приложение №9 – 
номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от 
Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните и ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК 
по БУЛСТАТ. В удостоверения по образец съгласно приложения №10 и 11 не се коригират единен граждански 
номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което 
се отнасят данните, ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание 
на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението. 
Осигурителите/дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и 
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, техните клонове и поделения, осигурителните каси и 
самоосигуряващите се лица, могат да заличават подадените данни, като представят удостоверение с попълнен код за 
заличаване. В случай че данните са некоректно подадени, се представя удостоверение с попълнен код за заличаване, 
след което се представя ново удостоверение с коректни данни. 
Ако все пак нямате квалифициран електронен подпис, можете да преупълномощите лице, което вече има. След заявено 
преупълномощаване имате три дневен срок да подадете в НОИ респективните уведомления, с които 
преупълномощавате – лично или чрез нотариално заверено пълномощно. 
НОИ все още предоставя възможност да подавате на хартиен носител до един болничен, а на магнитен – от два до девет 
болнични листове. При представянето на над 10 болнични листове е задължително ползването на онлайн системата им. 
НОИ не е пуснала обновяване на софтуера за създаване и обработка на болнични листа, който можехме да използваме 
до миналата година, освен самостоятелно работещия си продукт, но е дала инструкции на разработчиците на ТРЗ 
програми за генериране на файлове, които се прикачват в уеб приложение на НОИ "Интегрирана система за електронен 
обмен на документи и данни". 
Всяко ново начало е трудно, непривично и неразбираемо, но с удобствата лесно се свиква. Пестят се време, енергия, 
хартия. Губи се физическият контакт, но вече имаме подобна създадена практика с НАП. Остава проблемът с 
претоварването на страницата на всяко 10-о число от месеца. Тази година НОИ си свърши работата. Времето ще покаже 
степента на ефективност. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Китай може да спъне ръста на икономиката ни 
Положителен фактор са евтините горива, които позволяват на бизнеса да намали разходите си 
IT индустрията, фармацията и пластмасите ще продължат да са най-печелившите отрасли, казва Десислава Николова от 
Института за пазарна икономика (ИПИ) 
- Г-жо Николова, наскоро премиерът Бойко Борисов заяви, че се надява да постигнем 4,5% икономически растеж за 2016 
г. Според Вас възможно ли е това да се случи и кои ще са определящите фактори? 
- Лично на мен един такъв процент на растеж ми се струва прекалено оптимистичен като очакване предвид 
международната икономическа конюнктура в момента. По линия най-вече на китайската икономика, тази година се 
очакват сериозни рискове пред растежа в Европа, пък и в България. Знаете, че китайската икономика се забавя с доста 
притеснителни темпове, доста по-бързи от очакването. Това "приземяване" може да бъде доста твърдо през 2016 г., 
тоест Китай може да ни изненада неприятно. България изнася за Китай все по-големи количества всяка следваща година 
като Китай е в топ 3 на партньорите ни извън ЕС. Тоест ние имаме много сериозна пряка експозиция към този пазар. От 
друга страна, имаме и непряка експозиция към него по линия на европейските икономики, които също изнасят за Китай - 
най-вече Германия. Съответно по тези две линии - пряката и непряката, за България ще бъде много важно с какъв темп 
точно ще се забави китайската икономика. Другото, което не трябва да се подценява, е че Китай е огромен пазар за 
суровини в световен мащаб. Над 50% от основните метали се потребяват в Китай. От ръста на икономиката в Китай 
зависи и световният пазар на редица суровини. А България, не трябва да забравяме, е основен износител на суровини - 
около 40% от българският износ е на суровини. В момента, в който цените на суровините продължат да падат, това 
автоматично означава по-малка стойност на българския износ. Според мен тези канали не трябва да се подценяват. Няма 
как България да избяга от тези международни процеси. 
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- Все пак забелязват ли се някакви положителни тенденции? 
- Да, от друга страна има и положителни фактори от международна гледна точка, които подкрепят растежа на 
българската икономика тази година. На първо място това е дефлацията, която се очаква най-вече по линия на цените на 
горивата, но и на другите суровини. Дефлацията има две основни направления у нас. Първото е, че подкрепя крайното 
потребление на домакинствата, а второто - като цяло облекчава бизнеса, почти без изключения. Много малко са тези 
бизнеси, които не зависят от транспортни разходи. Много малко са тези сектори, които не се облагодетелстват от спада 
на цените на горивата. Тук въпросът е до колко спадът на цените на суровината се трансформира в спад на крайните 
цени на горивата. Връзката не е съвсем пряка заради големия дял на акцизите и на данък добавената стойност в 
крайните цени на горивата, който е около 40%. Тоест няма как изцяло да се почувства спада на цените на едро на 
основните пазари върху вътрешните цени. Но влияние има и то се вижда. Цените са по-ниски спрямо миналата година по 
това време и ще продължат да падат, макар и с доста по-бавно темпо, отколкото ни се иска. Това са положителните 
фактори, които подкрепят потреблението, подкрепят и бизнеса, като му позволяват да намалява своите разходи и 
съответно да генерира по-голяма печалба. Моите очаквания са икономическият растеж да бъде в рамките на 
миналогодишния - между 2,5% и 3%. По-оптимистично настроена съм от това, което е залегнало в бюджета (там 
прогнозата е за 2% растеж), но не мисля, че ще стигнем 4,5%. 
- Инвеститорите са изправени пред изпълнена с катаклизми година, през която пазарът на акции може да се срине с 20%. 
За това предупреждават икономистите на Роял банк ъф Скотланд (RBS), цитирани от TheGuardian. Смятате ли, че това ще 
се случи? 
- Можем да бъдем изненадани от нови трусове на финансовите пазари тази година, специално на пазарите на акции. 
Колебанията са много резки и в момента, в който възникне някаква паника, тя започва да става самоизпълняваща се. 
Тези съвети, които на мен ми направиха впечатление от някои инвестиционни банки към техни клиенти, е възможно да 
породят масова разпродажба и спад на цените на финансовите активи. И съответно това да повлияе върху 
корпоративните баланси и на инвестиционния климат в световен мащаб. Рискове има и те не трябва да се подценяват. 
- Кои ще са основните сектори, които ще движат българската икономика през 2016 г.? 
- Все още има потенциал за растеж в тези сектори, които вече се развиха предните години и бяха фактор за 
икономическия растеж - IT индустрията, особено аутсорсингът, не само колцентровете, а всякакви услуги, които се 
изнасят към България заради ниската цена на труд. Виждаме, че продължават да се правят инвестиции и в частите за 
коли, така че този сектор ще продължава да расте, инвестициите са предпоставка за растеж поне в следващите няколко 
години. Някои подотрасли на промишлеността продължават да се представят добре и да създават заетост. 
Фармацевтиката, пластмасите бележат високи темпове на растеж в последно време. Производството на храни също е 
перспективен отрасъл, тъй като ние изнасяме голямо количество. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Министерството на икономиката даде 1,4 млн. за участие на малки фирми на панаири 
За малките и средни предприятия министерството на икономиката е отпуснало 1,4 млн. лева за участие на 
международни борси и панаири през 2016 г., това съобщи днес по време на парламентарния контрол министър Божидар 
Лукарски. 
„Отделно оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" е насочена изключително към такива фирми, като 
само по първата процедура и краен срок са подписани 202 договора за такива фирми”, уточни той. 
Сред политиките на МИ в подкрепа на малки и средни предприятия министърът открои участието на ведомството в 
подготвянето на промени в Закона за нормативните актове, с които се въвежда оценка на въздействието им, елемент от 
която е тестът за въздействието им върху МСП. Министерството е и инициатор на въвеждането на принципа на 
разходоориентираност на държавните такси, като е определена специална методика и е взело участие в работата по нов 
Закон за държавните такси. 
 
investor.bg 
 
√ Облекчава се режимът за лицензиране на доставчици на социални услуги 
Парлъментът прие окончателно промени в Закона за социално подпомагане 
Облекчават се режимите за регистрация и лицензиране на доставчиците на социални услуги. Това става с приетите от 
Народното събрание окончателни промени в Закона за социалното подпомагане. 
Сред най-важните облекчения е възможността за извършване на служебно вписване в регистъра към Агенцията за 
социално подпомагане на лицензираните доставчици на социални услуги за деца, съобщават от социалното 
министерство. Така следва да се преустанови практиката всички, които са получили лиценз, да се налага да подават 
заявление и в Агенцията за вписване в регистъра. 
С приетите промени ще се подобри и събираемостта на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от 
държавния бюджет. Това ще стане с прецизиране на ангажиментите на отговорните институции за събирането на таксите 
и обмена на информация между тях.  
При предоставянето на социалните услуги акцент се поставя върху индивидуалните потребности на всяко лице. За целта 
ще се извършва оценка и разработване на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарен екип. 
Въвежда се съдебен контрол на настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от 
резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение. 
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Законът за социално подпомагане стана първият закон, в който се въвеждат принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания относно личното упражняване на права и зачитането волята и предпочитанията на 
лицата с увреждания при ползването на социални услуги. 
Регламентира се принципът за зачитане на желанието на лицето, поставено под запрещение, при ползване на социални 
услуги без да се изисква съгласието на попечителя или настойника. 
 
√ Безработицата през декември е 10% 
На годишна база тя намалява с 0,7 процентни пункта, а на месечна се повишава минимално, сочат данните на 
Агенцията по заетостта 
Безработицата в България през декември 2015 г. е 10%. Равнището й нараства с 0,1 процентни пункта спрямо ноември, а 
на годишна база намалява с 0,7 процентни пункта, сочат данните на Агенцията по заетостта (АЗ). 
В бюрата по труда са регистрирани 328 921 безработни, или с 4 861 души повече спрямо ноември. В сравнение с 
декември 2014 г. безработните са значително по-малко – с 22 130 души. 
Регистрираните младежи до 29 г. (включващи и тези до 24 г.) са 49 886 и представляват 15,2% от всички безработни. 
Спрямо ноември броят им намалява със 121 души и делът им е с 0,2 процентни пункта по-малък. На годишна база 
младежите без работа до 29 г. намаляват значително – с 8 885 лица, а делът им е с 1,5 процентни пункта по-малък.    
В групата на регистрираните в бюрата по труда младежи до 29 г. се наблюдава значително намаление на броя и дела им 
на годишна база от 2013 г. насам, отчитат от Агенцията.  
12 539 безработни са постъпили на работа през декември – с 3 849 по-малко спрямо предходния месец. Спрямо 
декември 2014 г. техният брой намалява с 2 662 души. 
Намаляват постъпилите на работа на първичния пазар през декември, което от АЗ отчитат като обичайно явление. 
Започналите работа на първичния пазар безработни са 11 389. Те намаляват в сравнение с ноември с 3 949 души. Спрямо 
декември 2014 г. обаче постъпилите на работа на първичния пазар се увеличават с 939 души в потвърждение на трайната 
тенденция за нарастване на започналите работа безработни в реалната икономика на годишна база. 
1 150 безработни са включени през декември 2015 г. в субсидирана заетост. По програми за заетост на работа са 
постъпили 83 лица, по схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" – 1 016 лица, а по насърчителни мерки от ЗНЗ – 51 
лица. 
През декември търсенето на работна сила на първичния пазар на труда също намалява под влиянието на сезонния 
фактор. В бюрата по труда са заявени 6 674 работни места в реалната икономика, които са с 3 079 места (със 31,5%) по-
малко спрямо ноември. 
През последния ден месец на миналата година най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по 
труда са заявени от преработващата промишленост (1 582 места), от търговията (885 места), от държавното управление 
(625 места), от административните и спомагателните дейности (488 места), от хотелиерството и ресторантьорството (427 
места), от финансовите и застрахователните дейности (421 места). 
 
√ Държавата се загрижи как законодателните промени се отразяват на бизнеса 
Икономическото министерство готви и нова методика за разходно ориентиран размер на държавните такси, 
съобщи Божидар Лукарски 
Готви се промяна в Закона за нормативните актове, която да изисква оценка как ще се отразяват измененията в 
законодателството върху състоянието на малките и средните предприятия. Това съобщи по време на парламентарния 
контрол министърът на икономиката Божидар Лукарски. 
"Тази реформа ще допринесе и за намаляване на честите промени, които водят до несигурност в условията за бизнеса", 
каза министърът в отговор на въпрос на депутата Слави Бинев във връзка с политиката на правителството за насърчаване 
на малките и средните предприятия у нас. 
Има проблем за малкия и средния бизнес в страната и предприятията са на ръба на фалита, трудно получават и достъп 
до кредитиране, смята народният представител. Според него това се дължи на административни тежести, липсват мерки 
за насърчаване на предприемачеството, както и концентрацията на възлагането на обществени поръчки в определени 
търговски дружества. 
От своя страна Божидар Лукарски е категоричен, че икономическото министерство работи именно за подобряване на 
средата, насърчаване на предприемачеството и подобряването на експортния потенциал като част от програмата си за 
насърчаване на малкия бизнес у нас. 
Освен законодателната промяна, ведомството е инициатор и за въвеждането на разходно ориентиран размер на 
държавните такси. Тази идея е включена в проект на промени в Закона за държавните такси, допълни още Лукарски. 
Малките и средните предприятия ще могат да кандидатстват по електронен път и за всички услуги, които се предоставят 
от агенцията за насърчаване на малкия и средния бизнес. Това ще подобри качеството на услугата и ще повиши 
прозрачността на работата на агенцията, смята още икономическият министър. 
За нуждите на бизнеса функционира и експортен портал, в който има пълна информация за регулаторната среда, 
митнически и данъчни режими и т.н. 
За насърчаване на предприемачеството се разработва и стратегията за дуалното обучение. 
През 2016 година правителството ще разпредели 1,4 млн. лева за участие на български фирми на панаири и изложения. 
Отделно ОП "Иновации и конкурентоспособност" е насочена изключително за представителите на малкия и средния 
бизнес, уточни още Божидар Лукарски. 
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От своя страна Слави Бинев препоръча да бъде изготвен план за действие във връзка с приетата през 2013 година 
Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия до 2020 г. 
Има регионални диспропорции в икономиката на страната и концентрация на ресурси в отделни региони, призна още 
Божидар Лукарски пред депутатите. Той посочи и някои от мерките за преодоляване на този сериозен проблем. 
Сред тях например е точковата система, даваща предимство за проекти от Северозападна България, кандидатстващи по 
ОП "Иновации и конкурентоспособност", както и Законът за насърчаване на инвестициите, който дава право за по-
облекчени изисквания за сертифициране на инвестиционни предложения от региони с безработица над средната за 
страната. 
 
√ Подготвя се нов закон за иновациите 
Без да имаме правна рамка, няма как да се развиваме, коментира заместник-министърът на икономиката Даниела 
Везиева 
Нов закон за иновациите ще определи понятия като „технологични паркове”, „научни паркове”, „клъстъри” и други, за да 
е ясно какво представлява всеки един от тях и да бъде подпомаган със съответните финансови инструменти. Това каза 
заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева пред Bloomberg TV Bulgaria. 
"Без да имаме нормативно основание, правна рамка, няма как да се развиваме. Колкото и да говорим за тежестта на 
регулаторите, не сме стигнали до етапа, в който да се саморегулираме. Когато тези рамки са опростени като механизми, 
но ефективни, тогава ще има полза и цялото общество", коментира тя. 
Приет е и двугодишен план за намаляване на административната тежест с 129 административни мерки за облекчаване 
на бизнеса. Общата стойност на това, което очакваме като подобрение, измерено като финансови мерки, е около 145 
млн. лв., изтъкна Везиева. 
"В годините са натрупани много нормативни актове, които правят бизнеса по-труден. Най-много мерки са предвидени в 
министерство на транспорта, министерство на финансите и министерство на труда и социалната политика", посочи тя. 
Всички очакваме и влизането в сила на електронната услуга – нещо, което почти е направено във всички министерства по 
различни проекти и програми. Системите трябва да се синхронизират и да заработят. До края на тази година ще 
направим и това, каза зам.-министърът на икономиката. 
В България мехатрониката като сектор е много добре развит, а също и химическата, биотехнологиите и рекреативната 
индустрия. Имаме природни дадености, остава да съберем смелост и да инвестираме в това, каза още Везиева. 
 
√ Калфин готви нови облекчения за еднодневните трудови договори 
Първоначаланата оценка е, че това е една полезна практика, заяви социалният министър 
От следващата година процедурата по сключване на еднодневни трудови договори в земеделието ще бъде облекчена 
още повече. Това каза в отговор на депутатски въпрос вицепремиерът и министър на труда и социалната политика  
Ивайло Калфин в рамките на парламентарния блиц контрол. 
Той обясни, че първоначаланата оценка от този механизъм, който започна да функционира от лятото на миналата 
година, е че е една полезна практика. 
Това е полезна практика за всички – и за работниците, които имат осигуровки и осигурителен стаж, и за работодателите, 
и за държавата, защото се намалява сивият сектор, посочи Ивайло Калфин. 
86 хиляди еднодневни договора са били регистрирани през миналата година, информира министърът. 
Предвижда се облекчението по еднодневните договори да е чрез промени в информационната система за дистанционно 
попълване и други електронни услуги, които да минимизират бюрокрацията. 
"Преди еднодневните договори много от земеделските производители се оказа, че не знаят, че тези работници трябва да 
са осигурени, застраховани и т. н.", каза още социалният министър. Той изтъкна още, че без еднодневни договори, 
работодателите в сектора на земеделието ще трябва да сключват дългосрочни. Така че алтернативата е да се прилага по-
сложна процедура, която ще утежни ситуацията на производителите, мотивира се Калфин. 
Има слабости в разгласяването на договорите, създава се известна бюрокрация, съгласи се министърът, но заяви, че се 
прави обстоен анализ на механизма, така че в бъдеще да бъде изгладен. Анализът ще влезе и в комисията в Народното 
събрание, уточни министърът. 
Парите за майките, отглеждащи деца до две години, не са достатъчни, но важно е да се подредят приоритетите в 
подпомагането от страна на държавата, отговори Калфин на друг депутатски въпрос. За него най-важното е първо да се 
подпомогнат работещите родители и тези на децата с увреждания. 
Първи приоритет за социалния министър в подпомагането на майките на малки деца е гарантираният обхват на децата в 
детски градини. Калфин призова и за ранно обхващане на децата в детските градини с помощта на общината, която да 
поема таксите за градините. 
Другият приоритет е да се увеличават средствата за деца с увреждания, защото има нужда от много по-добра грижа и 
подпомагане в това направление, посочи министърът. 
 
√ Процедури за 1 млрд. лв. са обявени по новата ОП „Околна среда” 
Първото плащане по програмата ще бъде авансово към МРРБ през февруари 
Само за шест месеца от обявяването на новата ОП „Околна среда” 2014-2020 г. е компенсирано забавянето и са обявени 
процедури за близо 1 милиард лева, които са в ход за кандидатстване, одобряване и изпълнение на проектите. Това каза 
по време на парламентарния блиц контрол министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 
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Към днешна дата са обявени 14 процедури по проектни предложения по новата ОП „Околна среда”. Общата стойност на 
обявените процедури е 1 милиард лева, информира екоминистърът. 
Подадени са четири проектни предложения – две в областта на укрепването на ВиК сектора с бенефициент регионалното 
министерство, едно за въвеждане на методи за анализ на води и едно за биоразнообразие. 
Очаква се първият договор за безвъзмездно финансиране с бенефициент МРРБ да се подпише до края на месеца. 
Първото плащане по ОП „Околна среда” ще бъде авансовото плащане към МРРБ през февруари след подписването на 
договорите за безвъзмездно финансиране. 
Първите договори за водна инфраструктура са за т. нар. фазирани проекти, които се планират до края на април, посочи 
още Василева. Плащанията на по-голяма стойност ще бъдат именно по фазираните проекти и след сключване на 
договорите с регионалните изпълнители. „Така че след април 2016 година ще очакваме разплащания по ОП „Околна 
среда”, които ще могат да бъдат сертифицирани”, заяви министърът на околната среда. 
Не се предвиждат структурни промени в управляващия органа на програмата. Резултатите от работата му са 
задоволителни и са постигнати заложените цели, каза екоминистърът. 
По отношение на ОП „Околна среда” от първия програмен период Василева обобщи, че и във физическо, и във 
финансово отношение 2015 година е била най-успешната в изпълнението на програмата. 
Изпълнени са целите по екополитиките, ускорено е компенсирането на забавата при извършването на строителните 
дейности, значително е увеличен размерът на верифицирани и сертифицирани разходи, както и нарастване на 
отпуснатите от ЕК траншове за България, изброи министърът. 
По старата програма успешно са приключили 282 проекта. В сектор „Води” са новоизградени или рехабилитирани 50 
пречиствателни станции за отпадни води. Новоизградената водоснабдителна и канализационна мрежа е с дължина 2649 
километра. 
В сектор „Отпадъци” са изградени общо 18 регионални депа за твърди битови отпадъци, които обслужват 4 милиона 
жители. 
В сектор „Биоразнообразие” са картирани 228 защитени зони по Натура 2000, разработени са 63 планове за защитени 
територии. 
Изплатените суми към бенефициентите по програмата са 3,47 милиарда лева, или 108% от бюджета на програмата. 2,9 
милиарда лева са верифицираните разходи. От тях само за последното шестмесечие на годината са верифицирани над 1 
милиард лева. 
2,29 милиарда лева са възстановените от ЕК суми. Василева оцени старата програма като успешна и добра основа за 
новия програмен период. 
 
Epicenter.bg 
 
√ България е откритието за сезона за белгийските туристи, измести Тунис 
Испания, Канарските острови,Португалия, Франция и Италия си остават фаворити 
Природата и културата на Източна Европа бяха познати, но сега тя става по-достъпна – с повече полети и повече 
възможности за настаняване, казва Коен ван ден Бош от един от основните туроператори „Томас Кук“ 
България измести Тунис за белгийските туристи. Страната ни е една от изгряващите звезди на туристическия сезон в 
Белгия, съобщиха туроператори пред тв канал VRT, цитирани от investor.bg. 
Белгийското правителство препоръча да се избягва Тунис, след като миналия януари терористи убиха на плажа в курорта 
Сус 30 души, сред които и белгийци. 
Испания, Канарските острови и Португалия са най-предпочитаните дестинации заедно с традиционните фаворити 
Франция и Италия. България обаче е откритието на сезона, съобщиха основните туроператори за страната „Джетер“, 
„Томас Кук“ и „Сънуеб“. 
"Повече или по-малко България има същия профил като Тунис – полетът е 2 часа, базата е основно от 4-звездни хотели, 
което допада на хората“, каза Ханс Ванелемеш от „Джетер“. Според Софи Калеверт от „Сънуеб“ туристите получават 
добра услуга за парите си. 
 „Природата и културата на Източна Европа бяха познати, но сега тя става по-достъпна – с повече полети и повече 
възможности за настаняване“, добавя Коен ван ден Бош от „Томас Кук“. 
 
√ Министър Петкова: Потребителите ще бъдат защитени при либерализацията на пазара на ток 
Около 30% от населението на България има нужда от енергийни помощи! 
Средното българско домакинство харчи годишно около 634 лева за електричество при сегашните тарифи, сочат данни на 
енергийното министерство 
„Българските потребители трябва да бъдат спокойни, че няма да се направи нищо против техните интереси и те ще бъдат 
максимално защитени при предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната“. 
Това каза Теменужка Петкова пред журналисти в Брюксел. Енергийният министър, заедно с председателя на Комисията 
за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и 
Агенцията за социално подпомагане, са в белгийската столица за заседание на работната група между България и ЕК. 
Евроекспертите подпомагат българското правителство при преминаването към пълна либерализация на 
електроенергийния пазар. 
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Създаването на съвместната група беше договорено през декември в София. Една от нейните задачи е да се определи 
кои са енергийно бедните потребители и да се разработят механизми за тяхната защита. Днес в Брюксел е първата от 
поредицата срещи по темата. 
По думите на министър Петкова, около 30% от населението в България попада в групата на уязвими потребители. 
Годишните помощи за енергийно бедните клиенти на енергийната система в момента са около 85 млн. лв., сочат данните 
на МТСП. 
Необходимо е да бъде променен моделът на определяне и защита на потребителите, подчерта министър Петкова. 
 „За да гарантираме защита на всички потенциално застрашени лица, трябва инициативата за дефиниране на уязвимите 
потребители да дойде от страна на държавата, а не да чакаме те да се определят като такива“, каза тя по време на 
дискусията. 
По думите й с преминаването към изцяло либерализиран пазар у нас ще се избегнат дисбалансите в българската 
енергийна система. 
По думите на г-н Клаус-Дитер Борхард, директор на дирекция "Вътрешен енергиен пазар" към Генерална дирекция 
"Енергетика", привеждането на пазарите в страните-членки в унисон с изискванията на Третия енергиен 
либерализационен пакет е от първостепенно значение, но успоредно с това задължително трябва да вървят и мерките за 
защита на потребителите. 
Данни на Националния статистически институт сочат, че годишното потребление на българските домакинства у нас е 
около 10,5 милиарда киловатчаса. 
Средният годишен разход на домакинство за електроенергия в страната е около 634 лв. Всички налични данни ще бъдат 
взети под внимание при определянето на критериите за защита на българските потребители през цялата година, а не 
само през отоплителния сезон. 
 


