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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Инвестор бг 
 
√ Работодатели очакват ръст на сивата икономика, ако отпадне плоският данък 
 
Предложението на БСП трябва да бъде отхвърлено, настояват от АИКБ. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) възразява срещу предложението на БСП с изменение на Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) да се премахне плоският данък и да се въведе прогресивен. 
Работодателите смятат, че с отпадането на плоското облагане ще последва ръст на сивата икономика.  
Припомняме, че социалистите предложиха от 1 януари 2017 г. доходите от трудови правоотношения, след удържане на 
осигуровки, до размера на минималната работна заплата да бъдат необлагаеми. Месечни доходи от заплата до 1000 лева 
включително ще бъдат облагани с 10% за горницата над минималната месечна заплата. 
За заплатите между 1000 и 2000 лева от БСП са предвидили 15% данък за горницата над 1000 лева. Получаващите между 
2000 и 5000 лева пък трябва да плащат данък до 20% за горницата над 2000 лева.  
Според предложената скала месечни заплати от 2000 до 10 000 лева ще бъдат облагани с 25% за горницата над 5 000 лева. 
Получаващите заплати над 10 хил. лева пък ще плащат данък в размер на 27% за горницата над 10 000 лева. 
В позицията на АИКБ се подчертава, че плоският данък е достижение, което освен справедливо, е и ясно, лесно за 
прилагане, просто за администриране и контролиране. Разходите, свързани със събиране и контрол, са най-ниските 
възможни, в сравнение с всички други форми на облагане. Плоският данък според бизнеса е и мощен фактор за 
изсветляване на икономиката. 
„След въвеждането му събираемостта се подобри значително. Същевременно той е изтъкван нееднократно като аргумент 
за привличане на чужди инвестиции“, заявяват работодателите. 
„По същество плоският данък е еднакъв за всички - печелещите повече плащат повече, но във всички случаи процентът е 
еднакъв. Обществото трябва да осъзнае, че хората с по-високи доходи ползват по-малко обществените фондове от хората 
с ниски доходи (за които има и политики за подпомагане), следователно данъкът би трябвало да е регресивен, а не 
прогресивен. Солидарността наложи плоският данък като инструмент, който доказа ефективността си“, твърдят те. 
Според АИКБ със законопроекта на  народния представител Михаил Миков “всичко полезно и ефективно, което се прояви 
след въвеждането на плоския данък, се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, 
по-скъп и труден за прилагане и в крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, 
с нормално данъчно облагане ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-
големи разходи за администриране и по-ниска събираемост“. 
Организацията смята, че данъчната система се нуждае от стабилна и предвидима нормативна рамка и затова 
предложеният законопроект следва да бъде отхвърлен. АИКБ е изпратила позицията до парламентарните комисии по 
бюджет,  социална  политика и  по въпросите на децата, младежта и спорта. 
Вчера подобна позиция изпратиха и от Българската стопанска камара (БСК). Засега за идеята на социалистите се застъпват 
от синдиката „КТ “Подкрепа“. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Отпадането на плоския данък е неприемливо за бизнеса 
 
Това е позицията на Асоциацията на индустриалния капитал.  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков, който предвижда 
премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък. Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, изпратени до 
Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по въпросите 
на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание. 
В позицията се подчертава, плоският данък е достижение, което освен справедливо, е и ясно, лесно за прилагане, просто 
за администриране и контролиране.  Разходите, свързани със събиране и контрол, са най-ниските възможни в сравнение 
с всички други форми на облагане. Плоският данък е и мощен фактор за изсветляване на икономиката. След въвеждането 
му събираемостта се подобри значително. Същевременно той е изтъкван нееднократно като сериозен аргумент за 
привличане на чужди инвестиции, осигуряващ конкурентно предимство на страната ни. 
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Справедливостта изисква да се отчете, че по същество плоският данък е еднакъв за всички - печелещите повече плащат 
повече, но във всички случаи процентът е еднакъв. Обществото трябва да осъзнае, че хората с по-високи доходи ползват 
по-малко обществените фондове от хората с ниски доходи (за които има и политики за подпомагане), следователно 
данъкът би трябвало да е регресивен, а не прогресивен. Солидарността наложи плоският данък като инструмент, който 
доказа ефективността си. 
Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък 
се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в 
крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане 
ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за 
администриране и по-ниска събираемост. 
За устойчивото си функциониране, консервативна система каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от 
стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание 
това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен. 
Вчера и от Българската стопанска камара се обявиха против идеята за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, 
предложена от депутати от левицата. 
 
Рariteni.bg 
 
√ Отпадането на плоския данък е неприемливо за бизнеса 
 
Това е позицията на Асоциацията на индустриалния капитал 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона 
за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков, който предвижда 
премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък.  
Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, изпратени до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната 
и демографската политика и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание. 
В позицията се подчертава, плоският данък е достижение, което освен справедливо, е и ясно, лесно за прилагане, просто 
за администриране и контролиране.  Разходите, свързани със събиране и контрол, са най-ниските възможни в сравнение 
с всички други форми на облагане. Плоският данък е и мощен фактор за изсветляване на икономиката. След въвеждането 
му събираемостта се подобри значително. Същевременно той е изтъкван нееднократно като сериозен аргумент за 
привличане на чужди инвестиции, осигуряващ конкурентно предимство на страната ни. 
Справедливостта изисква да се отчете, че по същество плоският данък е еднакъв за всички - печелещите повече плащат 
повече, но във всички случаи процентът е еднакъв. Обществото трябва да осъзнае, че хората с по-високи доходи ползват 
по-малко обществените фондове от хората с ниски доходи (за които има и политики за подпомагане), следователно 
данъкът би трябвало да е регресивен, а не прогресивен. Солидарността наложи плоският данък като инструмент, който 
доказа ефективността си. 
Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък 
се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в 
крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане 
ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за 
администриране и по-ниска събираемост. 
За устойчивото си функциониране, консервативна система каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от 
стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание 
това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен. 
Вчера и от Българската стопанска камара се обявиха против идеята за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, 
предложена от депутати от левицата. 
 
b2bmedia.bg 
 
√ Бизнесът отново се обяви против прогресивния данък 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против законопроекта на "червения" лидер Михаил Миков, 
който предвижда премахването на плоския и въвеждането на прогресивен данък. Тази своя позиция АИКБ изрази в писма, 
изпратени до Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията 
по въпросите на децата, младежта и спорта към 43-тото Народно събрание. 
В позицията се подчертава, че плоският данък е достижение, което освен справедливо, е и ясно, лесно за прилагане, просто 
за администриране и контролиране. Разходите, свързани със събиране и контрол, са най-ниските възможни в сравнение с 
всички други форми на облагане. Плоският данък е и мощен фактор за изсветляване на икономиката. След въвеждането 
му събираемостта се подобри значително. Същевременно той е изтъкван нееднократно като сериозен аргумент за 
привличане на чужди инвестиции, осигуряващ конкурентно предимство на страната ни. 
"Справедливостта изисква да се отчете, че по същество плоският данък е еднакъв за всички - печелещите повече плащат 
повече, но във всички случаи процентът е еднакъв. Обществото трябва да осъзнае, че хората с по-високи доходи ползват 
по-малко обществените фондове от хората с ниски доходи (за които има и политики за подпомагане), следователно 
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данъкът би трябвало да е регресивен, а не прогресивен. Солидарността наложи плоският данък като инструмент, който 
доказа ефективността си. 
Смятаме, че с предлагания законопроект всичко полезно и ефективно, което се прояви след въвеждането на плоския данък 
се зачерква и отново се отива на експеримент, който е по-сложен за администриране, по-скъп и труден за прилагане и в 
крайна сметка ще доведе до обратен на желания резултат. Вместо нормална икономика, с нормално данъчно облагане 
ще постигнем ръст на недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за 
администриране и по-ниска събираемост. 
За устойчивото си функциониране, консервативна система каквато е и би трябвало да бъде данъчната, се нуждае от 
стабилна и предвидима нормативна рамка, а не от драстични промени на всеки няколко години. Дори само на основание 
това разбиране визираният законопроект следва да бъде отхвърлен", заявяват още от АИКБ. 
 
Инвестор бг 
 
√ Бизнесът настоява с цената на газа КЕВР да намали и цената на тока 
 
Практиката на регулатора досега е да субсидира топлоенергията за сметка на по-високи изкупни цени на тока от 
когенерациите, смятат бизнес организации. 
От 1 април цената на газа най-вероятно ще бъде намалена с около 23 на сто – такова е предложението на „Булгаргаз“, а и 
анализът на работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърждава изчисленията на газовата 
компания. В тази връзка четирите национално представени бизнес организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, поискаха от 
регулатора с намаляването на цената на природния газ да бъде намалена и цената на електроенергията, изкупувана от 
топлоцентралите (при комбинирано производство). 
„Всяко поскъпване на газа се отразяваше основно в повишаване на изкупната цена на електрическата енергия, която 
топлофикациите произвеждат паралелно с топлоенергия. В същото време се задържаше или съвсем леко се повишаваше 
цената на топлоенергията“, коментират четирите организации в отворено писмо, изпратено до медиите. 
Според наблюденията на бизнеса от 2006 година до 2014 година цената на природния газ у нас расте непрекъснато и това 
„надува“ цената на електроенергията от когенерациите до 294 лева за мегаватчас, което е четири пъти над пазарната цена. 
Цената на парното се увеличава с около 20% до 80 лева за мегаватчас, допълват още от четирите организации. 
Те припомнят, че електроенергията от когенерациите се изкупува от Националната електрическа компания (НЕК) по 
преференциални цени, заплащани от всички чрез таксата „Задължения към обществото“. 
В сектора има кръстосано субсидиране – със скъпата електроенергия се финансира по-малко печелившото за 
топлоцентралите производство на топлоенергия, смятат от бизнеса. Те призовават КЕВР да премахне това изкривяване на 
пазара и намаляването на цената на природния газ да се отрази незначително върху цената на парното и топлата вода, а 
много по-осезаемо върху изкупната цена на електроенергията. 
Припомняме, че от изявленията на председателя на КЕВР Иван Иванов досега става ясно, че регулаторът вероятно ще 
преразгледа цената на електроенергията едва в края на регулаторния период – през юни. По закон при значително 
изменение на цената на суровината, КЕВР може да преразгледа ценовото решение на всеки три месеца. 
Иванов вече обясни пред журналисти, че не е добра регулаторна практика цените да бъдат променяни извънредно всяко 
тримесечие и обеща, че по-евтиният газ ще бъде взет предвид, но от новия регулаторен период. От 1 април обаче цените 
на парното и топлата вода ще бъдат намалени. 
От АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват в своето отворено писмо, че „по-евтиният ток за бита и индустрията означава 
икономическа справедливост, по-голяма конкурентоспособност на българската икономика, повече приходи в бюджета, 
повече работни места и достойни доходи за българина“. 
 
24 часа 
 
√ Работодателите: По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията 
 
По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията, изкупувана от топлофикациите, а не ефекта да се 
насочи към намаляване на цената на топлоенергията. Това се казва в отворено писмо на на работодателите до КЕВР. 
През тази седмица се очаква КЕВР да вземе решение за поевтиняване на природния газ с над 23%. Намалението на цената 
ще влезе в сила от 1 април т.г, пишат още работодателите. 
Бизнесът настоява и очаква намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в намаление на 
цената на електроенергията, произвеждана от когенерациите на топлофикациите, което ще облекчи и бита и индустрията 
чрез намаление на таксата „задължение към обществото”, се пише още в писмото. 
Каква беше практиката досега? 
Всяко поскъпване на газа се отразяваше основно в повишаване изкупната цена на електрическата енергия, която 
топлофикациите произвеждат паралелно с топлонергията. В същото време се задържаше или съвсем леко се повишаваше 
цената на топлоенергията. След 2006 г. цената на природния газ се изменяше във възходяща тенденция и до 2014 г. 
поскъпването достигна повече от два пъти по-високи нива спрямо 2006 г. През всичките тези години поскъпването на газа 
по гореописаната схема наду цената на електрическата енергия от когенерациите на топлофикациите до нива от 294 
лв./Мвтч. Това е четири пъти над пазарната цена на електроенергията. Междувременно цената на парното в същия период 
се увеличи само с около 20% и стигна нива от 80 лв./Мвтч, твърдят работодателите.  
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Електроенергията от топлофикациите не се продава на свободния пазар, а се изкупува от НЕК ЕАД по преференциални 
цени и точно затова беше възможно да се стигне до нива от 294 лв./Мвтч. Тези преференциални цени се заплащат от 
всички потребители на електроенергия – битови, обществени и стопански чрез фиксираната компонента „Задължение към 
обществото”, която участва в крайната цена на електроенергията, пише в писмото. 
Всичко това се правеше, парното да остане по-атрактивен начин на отопление спрямо алтернативните начини на 
отопление. Така през годините се получи значително „кръстосано субсидиране”. Всички потребители на електроенергия, 
както битови, така и стопански осигуряваха евтино парно на жителите в топлофицираните градове. В България обаче около 
11% от населението се отоплява с централизирано топлоснабдяване, а всички плащат сметката чрез скъпата 
електроенергия, пишат бизнесмените. 
Проблемът с това непазарно изкривяване и нелогично товарене на едни потребители за сметка на други многократно е 
поставян на вниманието на предишни състави на ДКЕВР, но така и не се решаваше. Затова сме категорични, че днес 
поевтиняването на природния газ трябва да бъде насочено единствено към поевтиняване на цената, по която се изкупува 
електроенергията от топлофикациите и незначително да се отрази в цената на топлоенергията, пише още в отвореното 
писмо. 
АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ категорично подкрепят намерението на КЕВР да премахне кръстосаното субсидиране и да 
прекрати „подпирането” на цената на парното, чрез цената на електроенергията, предлага бизнесът. Няма как да се 
приема за нормално отоплението в топлофицирани домове да се „доплаща” от всички потребители на електроенергия. 
По-евтиният ток за бита и индустрията означава икономическа справедливост, по-голяма конкурентоспособност на 
българската икономика, повече приходи в бюджета, повече работните места и достойни доходи за българина, завършва 
писмото на бизнеса към КЕВР. 
 
Вевести 
 
√ Бизнесът иска заедно с цената на газа КЕВР да намали и цената на тока 
 
Практиката на регулатора досега е да субсидира топлоенергията за сметка на по-високи изкупни цени на тока от 
когенерациите. 
От 1 април цената на газа най-вероятно ще бъде намалена с около 23 на сто – такова е предложението на „Булгаргаз“, а и 
анализът на работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) потвърждава изчисленията на газовата 
компания. 
В тази връзка четирите национално представени бизнес организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, поискаха от регулатора с 
намаляването на цената на природния газ да бъде намалена и цената на електроенергията, изкупувана от топлоцентралите 
(при комбинирано производство). 
„Всяко поскъпване на газа се отразяваше основно в повишаване на изкупната цена на електрическата енергия, която 
топлофикациите произвеждат паралелно с топлоенергия. В същото време се задържаше или съвсем леко се повишаваше 
цената на топлоенергията“, коментират четирите организации в отворено писмо, изпратено до медиите.Според 
наблюденията на бизнеса от 2006 година до 2014 година цената на природния газ у нас расте непрекъснато и това „надува“ 
цената на електроенергията от когенерациите до 294 лева за мегаватчас, което е четири пъти над пазарната цена. Цената 
на парното се увеличава с около 20% до 80 лева за мегаватчас, допълват още от четирите организации. Те припомнят, че 
електроенергията от когенерациите се изкупува от Националната електрическа компания (НЕК) по преференциални цени, 
заплащани от всички чрез таксата „Задължения към обществото“. 
В сектора има кръстосано субсидиране – със скъпата електроенергия се финансира по-малко печелившото за 
топлоцентралите производство на топлоенергия, смятат от бизнеса. Те призовават КЕВР да премахне това изкривяване на 
пазара и намаляването на цената на природния газ да се отрази незначително върху цената на парното и топлата вода, а 
много по-осезаемо върху изкупната цена на електроенергията. 
Припомняме, че от изявленията на председателя на КЕВР Иван Иванов досега става ясно, че регулаторът вероятно ще 
преразгледа цената на електроенергията едва в края на регулаторния период – през юни. По закон при значително 
изменение на цената на суровината, КЕВР може да преразгледа ценовото решение на всеки три месеца. 
Иванов вече обясни пред журналисти, че не е добра регулаторна практика цените да бъдат променяни извънредно всяко 
тримесечие и обеща, че по-евтиният газ ще бъде взет предвид, но от новия регулаторен период. От 1 април обаче цените 
на парното и топлата вода ще бъдат намалени. 
От АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват в своето отворено писмо, че „по-евтиният ток за бита и индустрията означава 
икономическа справедливост, по-голяма конкурентоспособност на българската икономика, повече приходи в бюджета, 
повече работни места и достойни доходи за българина“. 
 
Дневник 
 
√ Бизнес съюзите настояват да поевтинее токът, а не парното 
 
По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията, изкупувана от топлофикациите, а не ефекта да се 
насочи към намаляване на цената на топлоенергията, се казва в отворено писмо на национално представителните 
работодателски организации. 
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До края на този месец Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да определи цената на природния газ за второто 
тримесечие, като "Булгаргаз" вече поиска тя да се понижи с 23%. Това предизвика очаквания, че заедно с нея ще намалее 
цената на парното и топлата вода и на тока, произвеждан от топлофикациите. Според медийни публикации граждани са 
готови да протестират, ако парното не поевтинее значително. Сдруженията на работодателите обаче са на мнение, че по-
справедливото е да бъде редуцирана само таксата "задължение към обществото", участваща в цената на тока. 
Бизнесът настоява и очаква намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в намаление на 
цената на електроенергията, произвеждана от когенерациите на топлофикациите, което ще облекчи и бита и индустрията 
чрез намаление на таксата "задължение към обществото", се казва в обръщението на бизнес съюзите. 
Според тях от 2006 г. досега при поскъпване на газа паралелно е повишавана и цената на тока от когенерациите на 
топлоцентралите, докато цената на парното е задържана изкуствено. 
"През всичките тези години поскъпването на газа наду цената на електрическата енергия от когенерациите на 
топлофикациите до нива от 294 лв./Мвтч. Това е четири пъти над пазарната цена на електроенергията. Междувременно 
цената на парното в същия период се увеличи само с около 20% и стигна нива от 80 лв./Мвтч., аргументират се бизнес 
съюзите. 
Те напомнят, че тези преференциални цени се заплащат от всички потребители на електроенергия – битови, обществени 
и стопански чрез фиксираната компонента "Задължение към обществото", която участва в крайната цена на тока. По този 
начин обаче бизнесът и нетоплофицираните домакинства всъщност са субсидирали клиентите на топлофикациите, които 
са едва 11% от населението на страната. 
Бизнес организациите подкрепят намерението на енергийния регулатор да премахне кръстосаното субсидиране и да 
прекрати "подпирането" на цената на парното чрез цената на електроенергията. Няма как да се приема за нормално 
отоплението в топлофицирани домове да се "доплаща" от всички, се посочва в отвореното писмо. 
По-евтиният ток за бита и индустрията означава икономическа справедливост, по-голяма конкурентоспособност на 
българската икономика, повече приходи в бюджета, повече работните места и достойни доходи за българина, пишат 
Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара, търговско-промишлената палата и 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците. 
 
Инвестор бг 
 
√ Бизнесът настоява новите лични карти да са с чип 
 
АИКБ не приема мотивите за оскъпяване на документите и иска електронно управление. 
Ако отпадне вариантът новите лични карти да са с чип, ще се бламира очакваното от бизнеса електронно управление. Това 
се казва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод работата в парламента по 
Законопроекта за електронната идентификация. 
Припомняме, че вътрешната комисия в НС отхвърли текстовете в проекта,  според които трябваше да се заложи 
възможността да има електронен чип в личните карти, за да се улесни електронното управление. Това стана по искане на 
ГЕРБ с мотива, че тези електронни лични карти биха били по-скъпи.  
Асоциацията изразява несъгласието си с отпадането на текстовете от законопроекта, свързани с въвеждането на 
електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти. Бизнесът не 
приема мотивите за оскъпяване на документите, тъй като предимствата от подобна възможност са несравнимо по-
значими. 
Новият вид лични документи могат да бъдат издавани не кампанийно (веднага), а постепенно, при изтичане на срока на 
валидност на настоящите карти на гражданите или при тяхно изрично заявление за това, се казва в становището. Там се 
допълва, че електронният носител в личната карта дава надеждна и приемлива гаранция за защита на данните на лицата, 
като при това им осигурява достъп до редица пестящи време и средства услуги, нещо, което безспорно е полезно както в 
личен план, така и за обществото като цяло. 
Освен всичко друго електронната индентификация в личните документи е мощен инструмент против корупция и изборни 
измами, а гаранция за нейната безопасност и удобство е фактът, че е възприета в останалите държави в Европейския съюз, 
смята Асоциацията. 
  
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
БНР 
 
√ Топлофикациите се съгласиха с КЕВР парното и топлата вода да не поевтинеят значително 
 
Представители на повечето топлофикации се съгласиха с предложението на енергийния регулатор парното и топлата вода 
да не поевтинеят значително като резултат от падането на цените на газа с 23 на сто от април. Те оспориха обаче друго 
предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според него токът от комбинираното производство ще 
поевтинее с между 14 и 17 на сто.  
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Аргументите на регулатора при спад на цените на газа с близо една четвърт цените на парното да паднат с малко, а тези 
на тока, който произвеждат топлофикациите по комбиниран начин с повече, са, че години наред цените на топлоенергията 
изкуствено са били задържани ниски. Това и хареса, и не хареса на топлофикациите. Те поискаха ако ще бъдат намалени 
цените на тока, който произвеждат, това да е с по-малко от планираното. Срещу планираното поевтиняване на 
топлоенергията между 1 и 10 процента не възразиха. Омбудсманът Мая Манолова обаче видя в това предложение 
противопоставяне на потребителите на парно и на ток:  
Смятам, че намалението на тока не би следвало да бъде за сметка на намалението на парното, и обратното, след като 
суровината и за двете намалява с 23 процента. 
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов за пореден път обяни, че това се прави, за да може да има намаление 
на цените на тока, но от юли:  
При всички положения намаляването е в плюс на българските потребители. 
Заради планираното поевтиняване на природния газ с 23 на сто, намалението на цените на топлоенергията става 
възможно, но не и с нивата, с които това би могло да стане. Иван Иванов обясни: 
Повече от пет години, когато цената на природния газ нарастваше, за да бъдат задържани цените на топлинната енергия, 
регулаторът, в тогавашните си състави, увеличаваше добавката към цената на високоефективната електроенергия, и този 
преференциална цена беше плащана от всички български потребители на електроенергия. Сега, когато цената на 
природния газ върви надолу, това е моментът, когато това изкривяване в цените, трябва да бъде преодоляно. 
Традиционно вече пред сградата на Комисията имаше малка група от протестиращи с некролози на "Топлофикация"-София 
в ръка. 
 
Дневник 
 
√ До дни се чакат поправките в закона за професионалното образование, обяви Кунева 
 
Министърът на образованието Меглена Кунева очаква "до дни" да й бъде представен проект за изменение и допълнение 
на Закона за професионалното образование и обучение, чиято основна цел е бизнесът да участва по-активно в 
професионалното образование. 
Кунева обяви това по време на днешния парламентарен контрол в отговор на въпрос от депутата от Патриотичния фронт 
Слави Бинев защо има трайна тенденция на неудовлетвореност на работодателите от качеството на българското 
образование. Според проучване, което той цитира, в мнозинството си младите хора трудно правят връзката между 
наученото в училище и практиката и нямат познания по икономика, финанси и други полезни направления. 
"Връзката между образование и бизнес е от изключително значение", увери министърът на образованието. Като примери 
за това, което прави просветното министерство по въпроса, тя даде новата стратегия за висшето образование и поправките 
в закона за университетите, както и засилването на политиката в областта на обучението чрез работа - т.нар. дуално 
обучение. 
В процес на подготовка е съответната подзаконова нормативна уредба, която ще регулира новия модел за определяне на 
приема на студенти и докторанти, основан на реализацията на дипломираните специалисти и потребностите на пазара на 
труда, посочва министърът. За четири години по проекта "Студентски практики" по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" са реализирани над 75 хиляди студентски практики, даде пример тя. Вече е разработен и нов 
аналогичен проект. 
За дуалното обучение пък вече са утвърдени учебни планове, разработени в сътрудничество с бизнеса, и действат няколко 
програми. По проекта "Ученически практики", изпълняван по ОП "Развитие на човешките ресурси" с включени над 5000 
работодатели и успешно провели практика над 46 хиляди ученици, уточни Кунева. 
През учебната 2015/2016 година е въведено обучение чрез работа по 7 професии с 10 специалности в 5 професионални 
гимназии. 
Конфликт в Техническия университет-София 
Образователният министър отговори и на друг въпрос в днешния парламентарен контрол, свързан с конфликт в 
Техническия университет в София, който по думите на питащия депутат Борислав Иглев (ББЦ) затруднява лекциите на 
студентите във Факултета по компютърни системи и управление. 
Меглена Кунева обясни, че подобни сигнали не са получавани във ведомството, но въпреки това миналата седмица е била 
проведена съвместна среща с ректора на университета и с декана на факултета. "Спорът между ректорското ръководство 
на Технически университет – София, и Факултета по компютърни системи и управление е по две линии - назначаването на 
допълнителни бройки преподаватели и начина на разпределение на субсидията от държавата.", обобщи министърът. 
"И двете страни поеха ангажимент в кратки срокове да предприемат необходимите стъпки за нормализиране на работната 
атмосфера", уточни Кунева. 
Тъй като специалностите във факултета са търсени и успешни, а завършващите ги се реализират в 99%, през последните 
две учебни години е взето решение хоноруваните и наднормените часове внего да се заплащат почти 2.5 пъти по-високо, 
отколкото в другите факултети. В резултат на това средната годишна работна заплата за 2015 г. там е над 22 хил. лева, при 
средна за университета от 14 хиляди, посочи просветния министър. 
Въпреки това има недостиг на преподаватели. През 2015 г. са обявени 15 конкурса за асистенти за нуждите на факултета, 
но са заети само 5 места. През февруари 2016 г. е прехвърлен хабилитиран преподавател от друг университет, а в края на 
март 2016 г. предстои обявяването на конкурси за четири нови асистентски места във Факултета по компютърни системи 
и управление. 



7 

 

 

 
Сега 
 
√ "София БТ" върви към ликвидация 
 
Цигарената фабрика "София БТ" затваря от 1 април. Над 400 души ще бъдат съкратени. Ще бъдат освободени и 8% от 
персонала на компанията майка - холдинга "Булгартабак". Агенцията по заетостта вече е получила уведомление за 
масовите уволнения. Синдикатите стягат протести и искат оставки на директорите. Освен това искат премиерът Бойко 
Борисов да издири кой е истинският собственик на "Булгартабак" и на софийската фабрика и да говори с него, а шефът на 
Агенцията за приватизация Емил Караниколов да наложи санкции за неизпълнение на приватизационния договор.  
Прекратяването на производството на цигари в София и масовите съкращения идват, след като ръководството на БТ обяви, 
че спира износа към Близкия изток заради злостни медийни атаки. Междувременно депутатът бизнесмен Делян Пеевски 
продаде 5% от акциите си в холдинга.  
"Булгартабак" бе приватизиран през 2011 г. от офшорката "БТ Инвест" за 100.1 млн. евро, но в следващите години имаше 
доста промени в основните акционери на тютюневия холдинг. Според договора за приватизация срокът за запазване на 
работните места е бил само 3 години и той е изтекъл. За 10 години обаче трябва да бъде запазен предметът на дейност. 
"Още преди подписването на сделката бях против този кратък срок за запазване на работните места", коментира пред в. 
"Сега" Руси Статков от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. Договорът позволява "Булгартабак" да спре 
производство, но в срок до една година. "Да, дейността не трябва да се променя 10 г., но никъде не е записано, че става 
въпрос за цялата дейност. Така че това изискване може да важи и за 5% от нея", обясни Статков. 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Синдикатите искат да научат реалния собственик на "Булгартабак" 
 
В писмо до премиера Бойко Борисов тютюневите синдикати в КНСБ и "Подкрепа" настояват за среща при премиера с шефа 
на Агенцията за приватизация и с представители на реалния мажоритарен собственик на "Булгартабак". Те искат да се 
обсъди ситуацията в холдинга и изпълнението на приватизационния договор от 2011 г., в който купувачът се задължава да 
не променя основната дейност 10 години.  
Синдикатите настояват още за оставки на ръководството на "Булгартабак холдинг" и смятат, че решението му да спре 
износа и да затвори фабриката в София е неоснователно и неаргументирано. 
КНСБ и "Подкрепа"  заявяват готовност за протести в защита на работните места. Те ще информират за исканията си и 
общото събрание на акционерите, насрочено за 31 март. Профсъюзите обявяват, че няма да позволят намеса на 
политически партии в действията си, които са изцяло синдикални и социални. 
На 16 март в прессъобщение "Булгартабак холдинг" обяви, че спира износа за Близкия изток и в резултат ще съкрати над 
400 работни места с мотиви, че публикации увреждали доброто име на компанията. 
Малко преди това турски медии свързаха депутата от ДПС Делян Пеевски с контрабандата на български цигари. Той се 
водеше собственик на 5% в холдинга. Миналата седмица депутатът продаде дела си на офшорна компания от Дубай на 
цена, доста над текущата. 
Банкерът Цветан Василев наскоро заяви в интервю, че чрез подставени лица семейството на Пеевски притежава близо 80% 
в "Булгартабак" и по думите му майката на депутата Ирена Кръстева е член на фондация в Лихтенщайн, а фондацията 
участва в австрийската фирма, която има дялове в тютюневото дружество. 
 
Дневник 
 
√ Кибератаките може да зачестят и да се насочат към бизнеса 
 
България трябва да се подготви за евентуално зачестяване на компютърните престъпления. В световен мащаб това правят 
вече 35 държави. Това мнение изрази националният координатор по въпросите на киберсигурността и киберотбраната д-
р Георги Шарков по време на форум за противодействие на сигурността и ролята на службите за сигурност. На дискусията 
присъстваха депутати, представители на министерстото на отбраната и на външните работи, както и на неправителствени 
организации. 
По думите на Шарков има възможност кибератаките от местните избори да зачестят в бъдеще и да бъдат насочени освен 
към държавни структури, така и към бизнеса. Стъпки на национално ниво за постигане на киберустойчивост са 
киберхигиената, която е на много ниско ниво в държавните структури и бизнеса; минимални изисквания към електронните 
системи и вътрешните политики във всяка организация; отговорност на всички собственици и оператори на 
киберпространство, обясни Шарков. 
Той припомни, че гражданите имат право да изискват от държавата сигурност както във физическото пространство, така и 
в киберпространтвото. Това е и в основата на стратегията "Кибер устойчива България 2020", допълни националният 
координатор. Не само държавата, а и бизнесът, и други организации трябва да участват в осигуряването на 
киберсигурността. 
Лесна цел за кибератаките са държави, които имат слаби правителства, разделение в обществото, ненадеждни структури 
за сигурност, слаба икономика и етнически малцинства. Това каза генерал Съби Събев, бивш военен представител на 
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България в Главната квартира на НАТО. По думите му хибридната война има за цел да променя обществени нагласи и да 
всее недоверие на обществото към вътрешното правителство. Средствата, които се използват в хибридната война са 
финансирането на партии и организации на чужда държава; поддържане на медии, пропагандиращи определени 
възгледи и позиции; пряко финансиране на терористични кампании, както и подкупи на влиятелни личности в 
управлението на държавата. 
Ген. Събев каза, че България е една от последните страни, в които започва необходимият експертен и публичен дебат по 
някой от най-актуалните предизвикателства в сигурността. 
 
БНР 
 
√ Цените на петрола продължават да падат, връщайки се под 40 долара за барел 
 
Цените на "черното злато" остават в низходящ тренд за втори пореден ден на търговия, след като много по-силният от 
очакваното ръст на американските седмични петролни запаси възобнови опасенията свързани със свръхпредлагането на 
петрол в международен план. 
В сряда Енергийната информационна агенция (EIA) отчете ръст на американските петролни запаси с цели 9,357 млн. барела 
до исторически връх от 532,5 млн. барела за седмицата до 18-и март. Средните прогнози на участниците на пазарите на 
суровини бяха за доста по-анемично нарастване на петролните запаси в САЩ с около 3 млн. барела, като данните на EIA 
дори надвишиха много силните данни на Американския петролен институт (API) за скок на седмичните запаси с 8,8 млн. 
барела. 
Това провокира рязко понижение на петролните цени, като в края на вчерашната търговия, фючърсите на американския 
лек суров петрол се сринаха с 4% обратно под важното психологическо ниво от 40 долара за барел, отбелязвайки най-
здравия си дневен спад от 11-ти февруари насам, когато те се понижиха за кратко до 12-годишно дъно от 26,05 долара за 
барел. В същото време фючърсите на петрола сорт "Брент" се понижиха с 3,2% до 40,47 долара за барел. 
Рекордните петролни запаси в САЩ продължават да оказват негативно влияние върху цените на "черното злато" и през 
днешната търговия, като фючърсите на петрола сорт "Брент" с доставка през май се понижават с 1,41% към 39,90 долара 
за барел, докато аналогичните фючърсите на американския лек суров петрол падат с 1,58% към 39,16 долара за барел. 
Поскъпването на щатския долар спрямо останалите основни валути през последните дни на търговия също допринася за 
текущия низходящ тренд на петролните цени. 
Междувременно руският икономически министър Алексей Улюкаев прогнозира, че цените на петрола ще останат около 
40 долара за барел през настоящата година и че правителството вероятно ще използва тази цена, когато ревизира бюджета 
на страната. 
Той също така прогнозира, че рублата е по-вероятно да поскъпне спрямо долара, отколкото да отбележи нова обезценка. 
Вниманието на инвеститорите на пазарите на суровини продължава да бъде насочено към  предстоящата на 17-и април 
среща в Доха, Катар, на която се очаква да бъде постигнато споразумение между основните производителки от и извън 
ОПЕК за замразяване на петролните добри на януарските им нива. 
Според Международната енергийна агенция (МАЕ) обаче, постигането на споразумение между някои производителки от 
ОПЕК и Русия за замразяване на добивните квоти на януарските нива изглежда "безмислено", тъй като Саудитска Арабия 
е единствената страна, която на този етап има възможност да увеличи своето производство. 
Ние сме наясно, че сред групата на страните, които ще вземат участие на срещата в Катар, само Саудитска Арабия има 
някаква възможност да увеличи своето производство", посочи в сряда Нийл Аткинсън, ръководител на поделението на 
МАЕ, отговарящо за петролната индустрия и петролните пазари. 
Така че, замразяване на производството е може би по-скоро безсмислено. Това е по-скоро някакъв жест, който може би 
има за цел да се създаде доверие на пазарите на суровини за стабилност на петролните цени, допълни той. 
До края на днешната търговия участниците на петролните пазари ще следят с интерес поредни седмични данни за броя на 
действащите петролни и газови сондажи в САЩ. Според последно проучване на компанията за петролни услуги Baker 
Hughes, разработваните петролни сондажи от американските енергийни компании са нараснали през предходната 
седмица с един до общо 387, като това представляваше първо повишение след дванадесет поредни месеца на спад. Ако 
и новите данни, очаквани по-късно днес, покажат нарастване на разработваните американски сондажи, това само може 
да засили опасенията, че солидният отскок на петролните цени през последните седмици от техните многогодишни дъна 
в края на януари ще доведе до ново повишение на производството, влошавайки допълнително проблема с настоящото 
свръхпредлагане на "черното злато" в световен план. 


