Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Труд
√ Бизнесът срещу злоупотребите в енергетиката
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП с обща декларация
Четирите национално представителни работодателски организации у нас - Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска
търговско-промишлена палата излязоха със съвместна декларация срещу злоупотребите в сектор eнергетика.
Като отчитаме огромния "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016 г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн. лв. непазарни надплащания и на двете централи
ТЕЦ "Ей и Ес Марица-изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица-изток 3" с над 484 млн. лв. непазарни надбавки, не може да
подминем и участието на централите с т.нар. високоефективно комбинирано производство, чиято сума за компенсиране
от всички български потребители е близо 200 млн. лв. годишно, се посочва в документа. Toвa ca 1,3 млpд. лв., обяви пред
"Труд" председателят на АИКБ Васил Велев.

24 часа
√ Бизнесът откри вратичка, през която може да ни вдигнат цената на тока

Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха днес, че има опасност цените на тока да скочат
от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
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априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

168 часа
√ Бизнесът предупреждава, че може да ни вдигнат цената на тока
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация Национално представителните работодателски
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха днес, че има опасност цените на тока да скочат
от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
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Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Инфосток
√ Стоп на порочните практики в българската електроенергетика, призова бизнесът
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Икономика
√ Бизнесът отново се обяви срещу злоупотребите в енергетиката
Обществото е надплатило 190 млн. лева за непазарни надбавки, изчислиха работодателските организации
Бизнесът отново се обяви срещу кражбите и злоупотребите в сектор Енергетика. Четирите национално представителни
работодателски организации излязоха със съвместна декларация, в която призовават за реформи. Под документа са се
подписали ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
В документа те дават примери за некоректни практики като заявени завишени количества за изкупуване и плащане на
непазарни надбавки, които бъркат в джоба на цялото общество през годините.
Ето и пълният текст на декларацията:
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През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика.
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи
ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на
електроенергия с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н.
"високоефективно комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200
млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015 г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така – поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007 г. – 2015 г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн. лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн. лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн. лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Топ Преса
√ Бизнесът предупреждава, че цената на тока може да скочи
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество – "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха вчера, че има опасност цените на тока да
скочат от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи
ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1″ и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3″ с дългосрочни договори за изкупуване на
електроенергия с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н.
"високоефективно комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200
млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
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При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така – поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. – 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Economynews.bg
√ "Видахим":370 млн.лв. печалба от електроенергия !
Четири работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ в декларация отново критикуват политиката в енергетика.
Този път те илюстрират недоволството си с конкретин пример. Ето какво представят те:
"При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така – поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. – 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай."
Работадателите са недоволни и от отношението към казуса "амеликански ТЕЦ-ове". "Като отчитаме огромният "принос"
при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента "задължения към обществото",
съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" и
ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия с над 484 млн.лв. непазарни
надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно комбинирано производство", чиято
сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика", уточняват още работодателите.
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Хай Клуб
√ Бизнесът предупреждава, че може да ни вдигнат цената на тока
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха днес, че има опасност цените на тока да скочат
от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Български Фермер
√ Бизнесът предупреждава, че може да ни вдигнат цената на тока
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха днес, че има опасност цените на тока да скочат
от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
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започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Днес+
√ Бизнесът откри вратичка, през която може да ни вдигнат цената на тока
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха днес, че има опасност цените на тока да скочат
от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
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При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

e-79 News
√ Бизнесът предупреждава, че цената на тока може да скочи
Ето и цялата декларация:
Всички български потребители на електроенергия са надплатили за девет години около 190 млн. лева само на едно
дружество - "Видахим", сочи декларация
Национално представителните работодателски организации предупредиха вчера, че има опасност цените на тока да
скочат от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Ето и цялата декларация:
През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. С това
започва общата декларация на 4-те национално представителни работодателски организации: Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на индустриалния капитал в България (КРИБ).
Като отчитаме огромният "принос" при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
"задължения към обществото", съответно - на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ
"Ей и Ес Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия
с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н. "високоефективно
комбинирано производство", чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор "Електроенергетика".
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така - поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007г. - 2015г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн.лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн.лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за "язвата"
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
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ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

епицентър.бг
√ Работодателските организации скочиха срещу манипулациите в енергетиката
Национално представителните работодателски организации предупредиха днес, че има опасност цените на тока да скочат
от 1 юли заради така нареченото високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.
Декларацията е подписана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
Високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия имат част от топлофикационните
дружества, някои заводски електроцентрали, а също и отделни производители на селскостопанска продукция.
Декларацията подчертава огромната тежест – близо 770 млн. лева, на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) при
формирането на прогнозните разчети за размера на ценовата компонента "Задължение към обществото". Тя се заплаща
върху цената на електрическата енергия, купувана на свободния пазар главно от стопанските потребители.
Работодателските организации отчитат и непазарните надплащания на НЕК към двете централи – ТЕЦ "Ей и Ес Марица
Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" по дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. За една година
този разход е на стойност над 484 млн. лева.
"Не може да подминем и участието на централите с така нареченото "високоефективно комбинирано производство", чиято
сума за компенсиране от всички български потребители е близо 200 млн. лв. годишно", отбелязват работодателите.
"При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на "Видахим" АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015 г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество", пише още в декларацията.
"Концепцията за високоефективна когенерация априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не
основна дейност. Според официалните отчети на споменатото дружество това изобщо не е така – поне през последните 9
години, за които данните са публично достъпни. Анализирайки документите за периода 2007 г. – 2015 г. установяваме, че
приходите от продажби на електроенергия са близо 370 млн. лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция
на дружеството за периода (391 млн.лв.). Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на
дружество, определящо се като производител на гуми", обясняват работодателите.
"Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за
"язвата" на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем,
всички ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн.лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?", пише още в декларацията.
Работодателите предупреждават, че ако Държавната комисия за енергийно и водно регулиране потвърди заявени
нереално високи количества произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация, това би провокирало
"основателни съмнения за престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай".
"С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби", подчертават работодателските организации.
Стандарт
√ 33% по-евтин ток за бедни
Нова социална тарифа за близо 1,1 млн.
Държавата помага на тежко болни и хора над 70 г. с 300 лв. пенсия
Как ще се отрази на социално слабите клиенти очакваното постепенно поскъпване на тока при пълната либерализация на
електроенергийния пазар у нас? В отговор на този важен въпрос министърът на енергетиката Теменужка Петкова
представи Механизъм за защита на уязвимите потребители. На събитието присъстваха и министърът на труда и социалната
политика Зорница Русинова, еврокомисарят по промените в климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и директорът на
ГД "Енергетика" на Европейската комисия Клаус-Дитер Борхард.
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33% по-евтин ток ще плащат най-бедните пенсионери, тежко болните хора, социално слабите семейства. Разликата ще се
покрива от държавата. Това предвижда Механизмът за защита на уязвимите клиенти в условията на пълна либерализация
на електроенергийния пазар у нас. С него се въвежда се специална "социална тарифа", според която определено
количество електроенергия с по-ниска цена от пазарната ще покрива най-необходимите базови нужди за домакинствата.
Според разработените критерии това ще са до 100 кВтч електроенергия на месец за социално слаби домакинства,
отопляващи се с централно отопление или газ, и до 150 кВтч за домакинства, които подгряват вода с бойлер. Това обясни
министърът на енергетиката Теменужка Петкова при представянето на Механизма за защита на уязвимите потребители.
Всъщност бъдещата "социална тарифа" на практика ще покрива точно 70% от реалната пазарна цена на електроенергията
като стока, обясни министър Петкова. Тъй като обаче в крайната цена на тока влизат още и таксите за достъп и пренос,
политическата добавка "Задължения към обществото" и ДДС, в крайна сметка социалната тарифа ще е с 33% по-ниска от
крайната цена на тока само сега. Ако през следващите години цените за достъп и пренос и добавката растат, то тогава
държавата ще поеме по-нисък процент от 33% от крайната цена на тока за уязвимите клиенти, поясни зам.-министърът на
енергетиката Николай Николов.
Според новата дефиниция уязвимите потребители са битови клиенти, които поради възраст, здравословно състояние или
доход са в риск от изключване на тока и се ползват от мерки за социална защита за осигуряване на необходимите им
доставки на електричество, обясни министър Петкова. Новата дефиниция, която ще бъде приета с промени в Закона за
енергетиката, дава възможност да разширим почти двукратно обхвата на лицата, които биха могли да се възползват от
социална помощ, подчерта Петкова.
От близо 256 хил. души в момента с новите критерии уязвимите потребители станат до 500 хиляди лица и семейства, или
общо 1,1 млн. души, посочи Петкова. И коментира, че на практика това ще са 14% от населението, докато в Румъния
енергийни помощи получават 12% от хората.
Първата категория хора, които ще ползват помощта, са лица над 70 години, които живеят сами и получават доход само от
пенсия до размера на определената линия на бедност за съответната година. За 2016 г. тя е 300 лв. Във втората категория
влизат лица с над 90% намалена работоспособност и с определена чужда помощ. Трета група са семейства с деца с
увреждания с определена чужда помощ. Четвъртата са лицата и семействата, които към настоящия момент получават
помощи за отопление по Закона за социалното подпомагане.
Социалната тарифа за 100 или 150 кВтч електроенергия е само гръбнакът на финансовите мерки за подпомагане на
уязвимите потребители, подчерта министър Теменужка Пекова. Тя ще е временна мярка със срок на действие 5 години до пълната либерализация на електропазара. Освен финансови обаче са разработени и куп нефинансови мерки за
подпомагане, както и дългосрочна мярка - повишаване на енергийната ефективност на жилищата на уязвимите
потребители, посочи енергийният министър Теменужка Петкова.
Мерките ще влязат в сила след приемането на съответните промени в Закона за енергетиката, а може би и в социалното
законодателство, което най-вероятно ще стане в началото на есенната парламентарна сесия, обясни Теменужка Петкова.
Санират блокове с предимство
Най-важната и най-полезна мярка в дългосрочен план е повишаването на енергийната ефективност на домовете на
уязвимите потребители, обясни енергийният министър Теменужка Петкова. Затова по предложение на Министерство на
енергетиката ще бъде направена и поправка в правилата за саниране на жилищата. Тя ще дава предимство при санирането
на кооперации, в които над 30% от живеещите се ползват от новите мерки за защита на уязвими потребители.
Това не само ще спести сериозен финансов ресурс на домакинствата в тези сгради, но и ще удължи живота им и ще ги
направи много по-добри за живеене, обясни министър Теменужка Петкова.
Става въпрос за около 90 хил. най-вече панелни жилища с около 1.3 млн. души, живеещи в тях, подчерта и председателят
на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Сами виждате за какви огромни скрити резерви говорим тук,
коментира той. Повишаването на енергийната ефективност на жилищата е и най-сигурната мярка за намаляване на
енергийната бедност в България, посочи Иванов. Това е така, тъй като намаляването на сметките за електроенергия ще
остави свободен финансов ресурс в домакинствата, с който те ще закупят нови, от по-висок енергоспестяващ клас
електроуреди и така ще намалят още веднъж в дългосрочен план сметките си за ток, подчерта Иванов.
Бизнесът скочи срещу скъпия ток на заводските централи
Компанията за гуми "Видахим" е превърнала ТЕЦ-а си в свое основно производство
Заводски ТЕЦ-ове в предприятия със затихващи функции ощетяват българските потребители с близо 200 млн. лв.
годишно. Фирмите и домакинствата са принудени да плащат за скъпия им ток. Това алармират четирите
работодателски организации КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП в протестна декларация срещу изкупуването на електроенегията
от централите с т.нар. "високоефективно комбинирано производство" на префернциални високи цени. Този товар се
прибавя към сметките от 770 млн. лв. годишно надплащания за тока от ВЕИ и още над 484 млн. лв. непазарни надбавки
по дългосрочните договори с двете централи "Ей и Ес Марица Изток 1" и "Контур Глобал Марица Изток 3".
Въпреки отбелязания напредък в установяването на проблемите с дефицити и дисбаланси в енергийния сектор, все още
има какво да се направи от страна на законодателната и изпълнителната власт и регулатора за реформиране на сектор
"Електроенергетика", се казва в декларацията.
За пример на порочни практики работодателските организации посочват намерението на "Видахим" АД да получи
потвърждение за съществено увеличение спрямо м. г. на обема електроенергия, която НЕК трябва да закупи по
преференциална цена от ТЕЦ-а на дружеството. Във "Видахим" обаче производството на електроенергия от
високоефективна когенерация отдавна не е съпътстваща, а е основна дейност, подчертават недоволните работодатели.
Това се вижда от официалните отчети на дружеството за последните 9 г., за които данните са публично достъпни. Според
тях приходите от продажби на ток са близо 370 млн. лв. или почти 95% от общите продажби на дружеството за периода,
10

които са 391 млн. лв. "Неестествено голям дял на електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо
се като производител на гуми", се посочва в декларацията. Този случай работодателите определят като нарицателен за
"язвата" на непазарните надбавки, които обществото е принудено да плаща. Само "Видахим" е прибрал около 190 млн.
лв. от бизнеса и битовите потребители през последните 9 г., посочват работодателите. Със своята декларация четирите
бизнес организации искат ясно и категорично да се противопоставят на подобни модели на "безконтролни кражби и
злоупотреби в енергетиката". В същото време те заявяват твърдата си подкрепа за необратимост на реформата в
българската енергетика, която започна през миналата година.
Делян Добрев: Напълно подкрепям работодателите
Напълно подкрепям декларацията на работодателските организации и им благодаря за активната позиция. Аз също
смятам, че е меко казано скандално 95% от приходите на един завод да се формират от продажба на ток на
преференциални цени. Това заяви днес председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев. Той обясни
още, че новият състав на регулатора е решил този проблем още миналия регулаторен период. "Разбирам, че няколко от
комисарите оказват натиск за възстановяването на тази скандална практика, мотивирани от незнайно какви интереси",
заяви Добрев. И допълни: "Надявам се КЕВР да продължи да се доказва като независим орган, който взема принципни
решения и не се поддава на натиск".
Лют спор в парламента за такса "сигурност"
В лют спор в парламента предизвикаха днес поправките в Закона за енергетиката. Идеята на проекта, внесен от ГЕРБ, е
държавните Електроенергиен системен оператор (ЕСО) и "Булгартрансгаз" да отделят 5% от приходите си за касата на фонд
"Сигурност на електроенергийната система". Събраните пари ще са общо около 30 млн. лв. на година, а задачата им е да
облекчат разходите около либерализацията на пазара на ток. "Средствата не са за да се плати на американските централи,
а да не се натовари обществото", увери председателят на енергийна комисия Делян Добрев.
"Докога ще продължаваме да робуваме на тези два енергийни вампира", попита атакистката Магдалена Ташева. Тя обвини
ГЕРБ, че облагодетелстват чужди фирми. "Ако има лобизъм, то той е в полза на българския бизнес", веднага й отговориха
от управляващата партия. "За пореден път се отнасяме към държавната собственост като към брашнен чувал", се включи
социалистът Таско Ерменков. От БСП обещаха подкрепа на второ четене, но при условие, че такава такса ще се събира и от
електро- и газоразпределителните дружества. ДПС одобриха идеята и поискаха събраните пари да се дават и за
инвестиции, нови мощности.
Регистър казва на кого е забранено да се спира токът
Уязвимите хора у нас, за които е забранено да се спира тока, влизат в регистър. Това е само една от нефинансовите мерки,
които ще уреждат в дългосрочен план защитата на тези българи, обясни енергийният министър Теменужка Петкова. Става
дума за лица, които използват в домовете си животоподдържаща апаратура. Данните ще се предоставят от социалното
министерство.
Въвежда се пълна забрана за спиране на тока през зимата на хора с над 90% намалена трудоспособност, ако са просрочили
на плащането на сметката си до 30 дни. Създават се и по-добри условия за преструктуриране на задълженията на
уязвимите граждани, обясни Петкова.
Министерство на енергетиката ще прави информационни кампании, за да запознае подробно потребителите с мерките за
защита на уязвимите клиенти, както и с възможностите за смяна на доставчика. Ще бъде изготвен етичен кодекс с правила
за добро поведение на доставчиците към потребителите.
За да станат реалност обаче всички мерки за защита на уязвимите потребители, предстои да се постигне пълно одобрение
на модела за либерализация на електроенергийния пазар у нас, представен от Световната банка. Едва когато имаме яснота
за финансовия модел, тогава ще бъдат направени и законодателни промени и ще може да се говори за въвеждане на
всички тези мерки, обясни министър Петкова.

Кмета.bg
√ Бизнесът се обяви срещу злоупотребите в енергетиката
Четирите национално представителни работодателски организации излязоха със съвместна декларация, в която
призовават за реформи в сектора
Бизнесът отново се обяви срещу кражбите и злоупотребите в сектор Енергетика. Четирите национално представителни
работодателски организации излязоха със съвместна декларация, в която призовават за реформи. Под документа са се
подписали ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ).
В документа те дават примери за некоректни практики като заявени завишени количества за изкупуване и плащане на
непазарни надбавки, които бъркат в джоба на цялото общество през годините.
Ето и пълният текст на декларацията:
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През последните 12 месеца ние, национално-представените работодателски организации, като изразители на интересите
на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика.
Като отчитаме огромният „принос” при формирането на прогнозните разчети за 2016г. на размера на ценовата компонента
„задължения към обществото”, съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн.лв. непазарни надплащания и на двете централи
ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” с дългосрочни договори за изкупуване на
електроенергия с над 484 млн.лв. непазарни надбавки, не може да подминем и участието на централите с т.н.
„високоефективно комбинирано производство”, чиято сума за компенсиране от всички български потребители е близо
200 млн.лв. годишно.
Въпреки отбелязания напредък в процеса на установяване на реалните проблеми за дефицити и дисбаланси в сектора,
демонстрираното както от страна на законодателната и изпълнителната власт, така и от страна на КЕВР желание за
намиране на устойчиви решения и за ограничаване в рамките на закона на възможностите за злоупотреби по тази толкова
чувствителна за цялото ни общество тема, все още има какво да се направи от всички участници в процеса на реформиране
на сектор „Електроенергетика”.
При направения преглед на декларираните заявления от страна на производители на електроенергия във връзка със
следващия ценови период, прави впечатление намерението на „Видахим” АД да получи потвърждение за съществено
увеличен спрямо 2015 г. обем на електроенергия, която общественият доставчик НЕК ЕАД трябва да закупи по
преференциална цена от топлоелектрическата централа на това дружество. Концепцията за високоефективна когенерация
априори предполага електропроизводството да е съпътстваща, а не основна дейност. Според официалните отчети на
споменатото дружество това изобщо не е така – поне през последните 9 години, за които данните са публично достъпни.
Анализирайки документите за периода 2007 г. – 2015 г. установяваме, че приходите от продажби на електроенергия са
близо 370 млн. лв. или почти 95% от приходите от продажби на продукция на дружеството за периода (391 млн. лв.).
Неестествено голям дял е това електропроизводство за заводска централа на дружество, определящо се като
производител на гуми.
Ако някому този конкретен казус се стори незначителен, ще отбележим само, че подобен случай е нарицателен за „язвата”
на непазарните надбавки, прикривайки се зад лозунга на високоефективно комбинирано производство. Впрочем, всички
ние като общество сме надплатили непазарно през НЕК за посочения период около 190 млн. лв. само на въпросното
дружество. И това ли е незначителна сума?
Отчитайки гореизложеното, евентуално потвърждение на заявени нереално високи количества за всеки следващ ценови
период произведена електроенергия чрез високоефективна когенерация биха провокирали основателни съмнения за
престъпно невежество или за корупционни интереси, в това число и по конкретния случай.
С настоящата декларация ясно и категорично заявяваме намеренията си да гарантираме необратимост на
реформаторските процеси и да се противопоставим на установените с години модели на безконтролни кражби и
злоупотреби.

Марица
√ Оборотите през май се свиха наполовина
Бизнесът отново е на ръба. През късия работен месец май предприятията трудно ще избият разходите за заплати,
осигуровки и другите константни отчисления. Този месец работихме 18 дни срещу 13 почивни. Произведеното е по-малко,
продаденото - също, а закъсваме и с поетите поръчки, реве бизнесът. Единственият ни законен изход бе да се плащат
двойни надници, за да идват дежурни по работните си места и така да не зациклят поръчките съвсем, обобщават трудния
месец пловдивските предприемачи.
Слетите празници през май и отработванията се отразиха много зле на бизнеса. Да не говорим, че много служители
злоупотребиха и си пуснаха болнични или отпуск и за дните между празниците. От късия работен месец пострадаха дори
медицински центрове и болници. Много пациенти целенасочено са отказали планов прием в МБАЛ Пловдив през май, тъй
като се опасяват, че там ще останат само дежурните лекари и лечението им няма да е пълноценно, научи "Марица". При
средни месечни приходи на болницата от около 2,2 милиона лева през този месец се очертават наполовина - около 1,3
милиона.
Категорично сме против сливането на празнични дни и отработването им, посочва Димитър Гишин от Корпорация
технологии и иновации, член на националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. В холдинга
влиза и производствено предприятия за металорежещи машини като ЗММ Металик - Пазарджик. Дългите почивки са
измислени само и единствено за софийските чиновници, които могат да си позволят да отскочат до някой курорт у нас
или в чужбина. Останалите в страната не разполагат с такива възможности, смята той. Наскоро правихме проучване в
АИКБ по този повод и сме на мнение, че празниците не бива да се сливат. Ако националният празник се пада в
четвъртък, почива се в четвъртък, а в петък всички са на работа, обобщава идеите на едрия бизнес Димитър Гишин.
Съботните отработвания не са решение, тъй като са съвсем неефективни.
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Производствената ни база за полимери в село Труд има непрекъснат цикъл на работа - 168 часа седмично, разказва
собственикът Любозар Фратев. За да пуснем работниците в заслужен отдих, ние спираме машините. А това струва пари,
коментира бизнесменът, но без да уточнява колко. Докато служителите почиват, ръководството използва времето за
разместване или пренастройване на машините в цеха. През твърде почивния месец май специално в нашата фирма сме
губили солидарно - както ние като работодател, така и служителите ни, обобщава Любозар Фратев. Причината е, че на
хората, които работят в цеха за полимери, се плаща на изработено.
КОНСТРУКТИВНО
Българската икономика губи средно между 300 и 400 млн. лева от почивните празнични дни през тази година. Това
показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал.
Над половината от работодателите, участвали в анкетата, смятат, че ефектът от сливането на празници е негативен.
Единствено компании от сферата на транспорта и туризма печелят от дългите почивки.
"Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен", коментира Васил Велев от АИКБ. Такова е и мнението на близо две трети от
работодателите в допитването.
23% от анкетираните пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник или в петък с решение на
Министерския съвет. Такава практика съществува в Англия и Канада.

Топновини
√ Пловдивска област с най-много еднодневни трудови договори
Пловдив продължава да е първенец в страната по сключени еднодневни трудови договори, съобщи днес в Хасково шефът
на местната Инспекция по труда Петър Андреев.
Както Пловдив Topnovini.bg писа, на среща с бизнеса в Пловдив Бойко Недялков от ръководството на Асоциация на
индустриалния капитал в България съобщи, че през миналата година в Пловдивско са сключени 19 хиляди еднодневни
трудови договора.
По този показател второто място държи Стара Загора, а третата позиция е за Хасково. Главно договорите се сключват от
земеделските производители, уточни Андреев.
Той каза още, че през юни започват проверки на земеделските производители, за работещи малолетни в питейните
заведения и в строителството.

Важни обществено-икономически и политически теми

Фокус
√ Консултативният съвет обсъди условията за ос 1 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Зам.-министърът на образованието и науката Красимир Киряков проведе първото заседание на експертния Консултативен
съвет по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“. Основната цел за сформирането на съвета е да предоставя своевременна експертна помощ при
решаването на важни задачи, свързани с оптимизация на управлението на програмата. Главна тема на дискусията на
първото заседание беше за предотвратяване на нерегламентирана държавна помощ при операциите по създаване на
центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Предстои тази ос да бъде отворена за кандидатстване. Това
съобщиха от пресцентъра на МОН.
Препоръките на Министерството на финансите са центровете за върхови постижения да бъдат създавани изцяло от научни
и изследователски институти. Субсидията при тях да е 100% по оперативната програма. Те ще бъдат ограничени да
извършват до 20% стопанска дейност. Така се избягва нерегламентирана държавна помощ. При центровете за
компетентност ще могат да кандидатстват консорциуми между научни институти и бизнеса. Тогава ще се изисква 50%
съфинансиране по проекта, а останалите ще са по оперативната програма. В този случай няма да има ограничение в
извършваната стопанска дейност и нерегламентирана държавна помощ, обясни зам.-министър Киряков.
Според него е ключово всички бенефициенти да работят нормално, а не след две години да има финансови корекции и
връщане на средства. Красимир Киряков допълни, че насоките за кандидатстване са готови и другата седмица ще бъдат
пуснати за обществено обсъждане.
Съветът обсъди още и откритата процедура за възлагане на обществена поръчка „Избор на оценители за извършване на
оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за
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компетентност по оперативната програма“. С цел прозрачност на поръчката се водят преговори за избор на независим
наблюдател като гарант за участие на гражданското общество при управлението на фондовете от ЕС.
Експертният консултативен съвет подкрепи мерките. В него влизат представители на БАН, Селскостопанската академия,
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България,
БТПП, Българската стопанска камара, Българска агенция за инвестиции, Съветът на ректорите на висшите училища в
България, Националното представителство на студентските съвети, Българската асоциация на консултантите по
европейски програми. Целта на съвета е прозрачност, координация, ефективност и ефикасност на процесите по планиране
и изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Investor.bg
√ Парламентът разреши на първо четене на МВР да подслушва комуникациите
Според опозиционери се създават предпоставки за злоупотреба, а текстовете са първа стъпка към ограничаване
на правата на гражданите
МВР вече ще има право да рови в интернет кореспонденцията и да проследява телефоните разговори на българските
граждани. Това става с решение на депутатите, като приеха на първо четете поправки в Закона за електронните съобщения,
внесени от правителството по предложение на вътрешното министерство, предава Dnes.bg.
Според Красимир Янков от БСП се създават предпоставки за злоупотреба и приетите текстове са първа стъпка към
ограничаване на правата на гражданите и по тях трябва да се произнесе КС.
Зам.- вътрешният министър Красимир Ципов увери, че въобще не може да се говори за полицейски произвол, защото става
дума за мотивирано искане и рарешение от съда.
В мотивите си правителството пък посочва, че с промените компетентните органи ще използват в оперативноиздирвателната си дейност възможностите на съвременната съобщителна техника и технологии, без да нарушават
конституционно установените права на гражданите.
Одобрените поправки предвиждат данните от предприятията, които предлагат обществени електронни съобщителни
мрежи и услуги и които се съхраняват за срок от 6 месеца, да се предоставят за нуждите на националната сигурност.
Тези данни ще могат да се използват от МВР за предотвратяване, разкриване и разследване на тежки престъпления, както
и за издирване на лица, за които може да се направи обосновано предположение, че са станали или могат да станат жертва
на тежко престъпление.
Красимир Ципов разясни, че искането, което се подава от компетентните органи, е мотивирано и трябва да съдържа
правното основание и целта, за която се искат тези трафични данни, какви точно са те и за какъв период от време.
Право до този достъп се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или упълномощен от него съдия.
Органите, които могат да искат данни, са ГД "Полиция", ГДБОП, Гранична полиция, областните дирекции на МВР, както и
държавна агенция "Разузнаване".

√ Превозените товари намаляват с 13% през първото тримесечие
Превозените пътници обаче се увеличава, макар и само с 1,1%, сочат данните на НСИ
Превозените товари намаляват с 13% през първото тримесечие на годината на годишна база, сочат данните на
Националния статистически институт (НСИ). В същото време извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт
се увеличава с 11,8 на сто.
Расте и броят на превозените пътници – с 1,1%, а извършената работа в този сектор също се увеличава с 14,3 на сто спрямо
първото тримесечие на 2015 година.
От статистиката е видно, че в периода чрез сухопътния транспорт са превозени 26,5 млн. тона товари, което е с 13,2% помалко спрямо същото тримесечие на миналата година. Извършената работа расте с 11,9 на сто.
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Превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт са 120 млн., или с 2,3% повече. Това се дължи на повечето
превозени пътници от автомобилния транспорт (с 2,6%), докато при жп транспорта има намаление от 5,5 на сто.
По отношение на водния транспорт превозените товари през първите три месеца на годината намаляват с 5,4 на сто до 389
хил. тона. Статистиката показва още и намаление на превозените пътници от този вид транспорт – до 660 хил. души.
НСИ дава данни и за броя превозени пътници от градския електротранспорт през първото тримесечие. От тях е видно
единствено увеличение на ползващите метрото в столицата – ръст от 11% спрямо първите три месеца на 2016 година.
Като цяло през периода чрез метрото, трамвайния и тролейбусния транспорт в страната са превозени общо 64 млн.
пътници. Това е с 1% по-малко спрямо същия период на миналата година.
На тримесечна база превозените товари във всички видове транспорт в страната намаляват с 0,4 на сто, докато
извършената работа расте с 10,3 на сто. Превозените пътници са с 1,2 на сто повече, а извършената работа в пътническия
транспорт се увеличава с 4,6%.

√ България иска да привлича и по-висок клас туристи
Министерството на туризма обмисля въвеждането на доброволен етикет за качество, насочен към хотелите и
ресторантите от висока категория
Министерството на туризма обмисля въвеждането на доброволен етикет за качество, насочен към хотелите и ресторантите
от висока категория. Това ще стане с промени в Закона за туризма, коментира пред журналисти министърът на туризма
Николина Ангелкова.
В наредба ще бъдат описани условията, на които трябва да отговарят хотелите и ресторантите, за да бъдат сертифицирани
със специален холограмен стикер или друг отличителен знак, който да показва, че обектът е въвел доброволния етикет за
качество.
Промените в Закона за туризма ще бъдат внесени в парламента до края на годината. Ангелкова се надява в началото или
в края на летния сезон догодина да има първите сертифицирани хотели.
Идеята за доброволен етикет се обсъжда в Министерство от март миналата година. В момента се работи по стъпките, по
които да се извършва сертифицирането според Кодекса за качество на Световната организация по туризъм. Сред
критериите са качеството на обслужването, материалната база, предлаганият туристическия пакет, като те ще бъдат
обсъдени с бизнеса. Прави се преглед и на опита по темата в други страни като Германия, Франция и Испания.
Към момента не може да се каже колко би струвало на бизнеса сертифицирането по този етикет, но целта не е да го
утежняваме, коментира Ангелкова, цитирана от БТА. По-конкретна информация най-рано ще има през септември, като
дотогава идеята ще бъде обсъдена с деловите среди и публично.
Чрез нормативното регламентиране на този етикет се обуславя държавната гаранция за него, като всяка година обектите
с доброволен етикет за качество ще бъдат проверявани от съответна комисия и той всяка година ще бъде обновяван.
В България средната почивка излиза 400 евро за пет-шест дни на човек, коментира министърът, позовавайки се на
последни данни на БНБ. Във френските хотели от високата категория, които са с етикет за качество, подобна почивка струва
1300 евро. В България подобна разлика не би могло да има, защото нашият продукт е различен и хотелите ни от висока
категория ще трябва да предложат кои да са тези елементи, които да бъдат включени в доброволния етикет за качество.
„От една страна целта е да станем конкуренти на световните туристически обекти, а от друга бизнесът да не се утежнява“,
отбеляза Ангелкова.
С промените се очаква да бъде насърчено посещението на туристи в България в обекти от висока категория, като до пет
години може да бъде постигнат ръст от 20 на сто в този сегмент, смята министърът на туризма.
За миналата година, дори и без етикета за качество, има 4 на сто ръст в хотелите висока категория, отбеляза Ангелкова. Тя
допълни, че за този летен сезон всички хотели от високия сегмент вече са резервирани.
Едно от изискванията за получаване на доброволния етикет за качество ще е хотели и ресторанти да предлагат български
храни и напитки, произведени по БДС и други стандарти за качество.
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Николина Ангелкова и министърът на земеделието Десислава Танева присъстваха на подписването на Меморандум за
сътрудничество между Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и браншови организации на производители
на храни и напитки, който предвижда предлагането на български храни в обектите.
Целта на Меморандума е да повиши качеството и репутацията на хотелиерските и ресторантьорски услуги чрез създаване
на допълнителни гаранции за автентичност и качество на предлаганите храни и напитки, като част от предоставяните
услуги, посочи агроминистърът Десислава Танева, цитирана от пресцентъра на МЗХ. По думите на министър Танева още
цел на подписания днес документ е туристическата услуга, която предлагат предприемачи, да съдържа и висок клас
качествени български храни.
Танева е подчертала, че традиционната храна е емблема за страната ни и най-важното е потребителят да бъде сигурен, че
тя е с най-високо качество.

√ Банковото кредитиране се увеличава през април
Лошите заеми продължават да се свиват на фона на оптимизирането на кредитните портфейли на банките
През април 2016 г. банковото кредитиране се увеличава във всички сегменти, докато лошите кредити продължават да се
свиват. Това разкриват изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).
В края на април потребителските заеми възлизат на 7,2 млрд. лв и бележат 0,63% ръст спрямо март, въпреки че на
годишна база намаляват с 1,97%. Само през април банките са отпуснали кредити с цел потребление за 45 млн. лв.
Същевременно жилищното кредитиране бележи леко повишение на месечна база от 0,23% до 8,7 млрд. лв и понижение
на годишна база от 0,28%. Само през април заемите с цел покупка или ремонт на жилище са за 19,8 млн. лв.
Така общият размер на кредита за домакинствата възлиза на 18 млрд. лв., което представлява 19,9% от прогнозния
брутен вътрешен продукт за тази година.
Изчисленията на Investor.bg показват още, че с най-много се увеличават фирмените кредити, които растат с 0,82% на
месечна база, или със 171,3 млн. лв., до 20,97 млрд. лв. в края на четвъртия месец от годината.
Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са за 1,237 млрд. лв. в края на април 2016 г. В сравнение с април
2015 г. те се увеличават с 10,5%. При нефинансовите предприятия кредитите се понижават с 2,2% на годишна база.
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В първото си за годината тримесечно издание „Икономически преглед“ БНБ посочва, че от началото на 2016 г.
кредитната активност остава ниска не само заради слабото търсене, но и заради предприетите от банките действия по
оптимизиране на балансите им през изминалата 2015 г. и първите два месеца на тази година.
Това е факт и въпреки смекчената политика по кредитиране на домакинствата, наблюдавана най-вече по линия на
потребителските кредити.
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„Въздържането от поемане на нови задължения на фирмите и домакинствата в условията на все още несигурна
икономическа среда и запазването на предпазлива кредитна политика на банките продължиха да определят ниската
кредитна активност“, посочва БНБ в своя доклад.
Икономическият екип на централната банка прогнозира свиване на кредитите за фирми и домакинства на годишна база,
ако слабата кредитна активност, наблюдавана в първите месеци на 2016 г. се задържи за по-дълго, и банките продължат
с продажбите на кредитни портфейли.
Според БНБ именно тези фактори задържат номиналния растеж на кредита за частния сектор.
Възстановяването на икономическата активност и продължаващото понижение на лихвените проценти по кредитите
обаче БНБ счита за основните фактори, които биха могли да доведат до засилване на кредитната активност.
Икономистите на централната банка акцентират и на факта, че заради предприетите от банките през 2015 г. и в началото
на 2016 г. действия за оптимизиране на кредитните портфейли лошите и преструктурирани кредити продължават да
спадат.
На този фон през април делът на лошите кредити намалява до 22,6%, което е най-ниското ниво от август 2014 г., когато
необслужваните кредити са били 22,4% от всички кредити.
Лошите фирмени кредити също са по-малко, като достигат най-ниското си ниво от октомври 2014 г.
Сега съотношението е 26,9% при 25,1% тогава.
Не се наблюдава промяна при необслужваните потребителски заеми, чийто дял остава 13,4%.
По-осезаемо обаче се свива делът на лошите жилищни кредити. Нивото не само че е най-ниското от началото на 2016 г.,
но е и най-ниското от ноември 2011 г.
Като цяло обемът на лошите кредити вече е 8,48 млрд. лв., след като се смъква вече 12 поредни месеца. Считано на
годишна база, има понижение вече 18 поредни месеца.

Графика: Investor.bg по данни на БНБ

√ България е на осмо място в ЕС по количества пресни води
По ОПОС вече са предоставени 751 млн. лева за ранни проекти в 17 общини
България разполага със 101 млрд. куб. метра пресни води на годишна база и с този ресурс страната ни заема осмо място
в Европейския съюз (ЕС) по възобновяеми пресни водни ресурси. Това каза министърът на околната среда Ивелина
Василева по време на водна конференция, предаде БТА.
Тя припомни, че необходимите средства за изграждане, рехабилитация, поддържане, преструктуриране и управление на
амортизираната ВиК-инфраструктура в България възлизат на близо 12 млрд. лева.
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През новия програмен период до 2020 г. по оперативната програма "Околна среда" (ОПОС) са осигурени 2,3 млрд. лева
за подкрепа на водната реформа, регионалното инвестиционно планиране, за наблюдение на водите и изграждане на
ВиК-инфраструктура в населени места с над 10 хил. жители, посочи министърът.
В рамките на първите обявени покани по ОПОС вече са предоставени 751 млн. лева за ранни инвестиционни проекти на
територията на 17 общини.
Василева напомни, че реформата във водния сектор е предварително условие в договора за партньорство с ЕК за
усвояване на европейските средства през програмния период.
Проектите по ОПОС са само един от инструментите за постигане на значимата промяна в сектора, която всички искаме да
осъществим, каза министърът. За първи път в помощ на държавните средства и средствата от ЕС на помощ ще дойдат и
частни средства чрез механизма на финансовия инженеринг, каза Василева.
По думите й 240 млн. лева ще бъдат отделени и чрез Фонда на фондовете ще бъдат удвоени, за да бъдат налични за
инвестиции в сектора.
„България e богата на вода, но не ценим достатъчно този ресурс и го разходваме неефективно. Поради недоброто
управление на сектора и остарелите ВиК системи загубите на вода в страната са недопустимо големи“, заяви на същото
събитие министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, цитирана от пресцентъра на МРРБ.
Тя отново припомни, че водната реформа приключва, но от 28 области в страната 4 все не се включват. Останалите ще
ползват осигуреното еврофинансиране за ВиК инвестиции.

24 часа
√ Драматично е намалял приемът за педагогика и енергетика
През последните пет години студентите по педагогика са намалели с близо една четвърт на фона на данните, че през
следващите 10 години над 45 000 учители ще навлязат в пенсионна възраст. С 23% на сто е намалял приемът на студенти
по “Електротехника”, с 22 % - по „Машинно инженерство“, с 26% - по “Енергетика”, с 30% - по “Архитектура” и с 36% - по
"Химични технологии". Ако сега не предприемем действия за увеличаване на броя на студентите по педагогически
специалности, след години ще имаме недостиг на кадри във всички сфери. Това се казва в писмен отговор на министъра
на образованието Меглена Кунева на въпрос на депутатите от Реформаторския блок Мартин Димитров и Петър Славов за
проекта „Студентски стипендии“, финансирани с европейски средства.
Работодателските организации и анализите на пазара на труда алармират за увеличаващ се недостиг на инженерни и
технологични кадри с висше образование, се казва още в отговора на вицепремиера.
Кунева посочва, че от друга страна студентите по икономика са се увеличили с 4%, по право - със 17%, по психология - с
21%, а професионалните направления от медицинските науки с 60 на сто.
Според нея диспропорциите се дължат до голяма степен на досегашния финансов модел в системата на висшето
образование, който е бил изцяло ориентиран към търсенето на образование, без да се съобразява с нуждите на пазара на
труда.
Министър Кунева казва още, че разписаните в закона „приоритетни специалности‘ би трябвало да се казват „проблемни
от гледна точка на търсенето на студенти“. По думите й те са един от предоставените в Закона за висшето образование
инструменти за обвързването на образованието с пазара на труда. По думите й евентуални промени в конкретният проект
за стипендиите на практика ще означават промени в оперативната програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, а то представлява дълъг преговорен процес с Европейската комисия, в който България трябва да доказва своята
решимост за реформи.

Сега
√ Брюксел подкрепи газовия хъб в България
Нов руски газопровод може да мине по дъното на Черно море през България
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Европейската комисия ще подкрепи българското правителство за изграждането на газов разпределителен център (т. нар.
газов хъб) на територията на България. бе обявено по време на вчерашното посещение на еврокомисаря по климат и
енергетика Мигел Ариас Канете, който се срещна с премиера Бойко Борисов.
Канете гарантира, че ЕС ще подкрепи проекта при спазване на европейското законодателство, а Борисов заяви, че
изграждането не е насочено срещу доставките от Русия. "Имате и изключително добре изградена и разработена
газопреносна мрежа. Приветстваме всичко направено", заяви еврокомисарят. Идеята за създаване на газов хъб бе
лансирана от кабинета още през миналата година, като тогава разпределителният център получи работното име "Балкан".
Ролята на България е ключова, допълни Канете. "Има явни възможности и потенциал България да е изключително ключов
играч за газовата система на цяла Европа. Имате подкрепа на ЕК. Ние надградихме идеята, работихме цяла година и вече
ще имаме истински газов хъб, той ще стане реалност", заяви той, без да се обвързва с ясни срокове. Еврокомисарят
отбеляза и работата по интерконектора с Гърция, както и финализирането на работата по тръбата с Румъния и Сърбия.
"Руският газ е добре дошъл, ако се спазват европейските правила. Плюс нашите находища, плюс интерконектора през
Гърция и от други места, които в момента изграждаме, на практика ние правим един голям пазар. Защото ако една стока
минава само в една посока, то не е пазар", заяви многозначително премиерът Бойко Борисов.
За възможност за нов газопровод от Русия по дъното на Черно море през България към Гърция и Италия съобщи вчера
Юрий Ушаков, помощник на руския президент Владимир Путин. "Сега се работи по проект за доставки на газ от Русия в
Гърция и Италия чрез трети страни, в този смисъл, че газопроводът ще мине по дъното на Черно море, а след това през
територията на една от крайморските държави, очевидно България, после през Гърция, а след това в Италия", казва той,
цитиран от ТАСС. В началото на годината в Рим бе подписан меморандум между "Газпром", Гърция и Италия. Документът
обаче предстои да се съгласува с ЕК. Целта му е до края на 2016 г. "Газпром", Edison и DEPA да направят техникоикономическата оценка за доставките на газ по дъното на Черно море. Капацитетът на сухопътния участък на трасето ще
бъде 9-16 млрд. куб. метра годишно, а на морския - 10-12 млрд. кубически метра.
Темата ще бъде част от разговорите на Владимир Путин с гръцкия премиер Алексис Ципрас. Руският президент ще е на
посещение в Атина днес и утре.
МРЕЖА
Нова тристранна среща, посветена на проекта за свързване на оптичните мрежи на България, Румъния и Сърбия в
пограничните райони, ще се проведе през юни тази година. Това договориха комисарят по цифрова икономика и цифрово
общество Гюнтер Йотингер, зам.-министъра на транспорта Валери Борисов и министъра на информационното общество
на Румъния Мариус Бостан. Целта на свързването е институциите да могат да обменят информация помежду си по
защитени телекомуникационни канали.

√ ЕК настоява да отменим пречките пред чужденци да купуват ниви
Европейската комисия вчера обяви, че България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия трябва да отменят пречките пред
чужденци да купуват земеделска земя. Държавите нарушителки имат два месеца срок да приведат законите си в
съответствие с правото на ЕС, в противен случай Брюксел ще отнесе казусите към Съда на ЕС.
Вчера Еврокомисията оповести новини за всички наказателни процедури, които е предприела срещу страни от ЕС,
нарушаващи еврозаконодателството. България заедно с още 20 членки на ЕС получи и предупреждение, че трябва да
ускори прилагането на евродирективите в обществените поръчки и концесиите. Всъщност вече имаме нов Закон за
обществените поръчки, който е в сила от 15 април, а в момента парламентът "кове" и нов закон за концесиите. Вчера не
стана ясно дали предупреждението на еврокомисията към България е заради приемането на закони в последния момент,
или има забележки към гласуваните текстове.
По темата за агроимотите Брюксел посочва, че България и Словакия изискват купувачите чужденци да са дългосрочно
пребиваващи в страната, което е дискриминация срещу другите граждани на ЕС. Унгария пък получава "жълт картон",
защото е въвела пълна забрана върху придобиването на земя от задгранични фирми и изисква купувачът сам да обработва
земята. В Латвия и Литва също купувачите на ниви, ливади и т.н. трябва да са земеделски стопани. Според ЕК това са
препятствия пред трансграничните инвестиции. Евробюрократите признават, че някои ограничения имат основание - борят
спекулативните покупки или подпомагат планирането за селските райони, но смятат, че те не трябва да се отнасят за
граждани на ЕС.
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√ Загубите на вода ще влязат в норма чак след 20 години
България ще има обновена ВиК инфраструктура без загуби и със съоръжения за съхранение на вода едва след 20 години.
Това стана ясно вчера от думите на регионалния министър Лиляна Павлова по време на водна конференция в София.
"България e богата на вода, но не ценим достатъчно този ресурс и го разходваме неефективно. Поради недоброто
управление на сектора и остарелите ВиК системи загубите са недопустимо големи", припомни Павлова. Все пак тя е
оптимист и вярва, че започнатата реформа ще доведе до подобрение на мрежата. Както в. "Сега" писа, страната ни се
нарежда сред държавите с най-големи загуби - средно те са около 54%, а в съответствие с европейските норми течове над
30% са недопустими.
Всички намерения ще се реализират само ако България успее да реформира сектора. Това е условието, което трябва да
изпълни, за да получи европейско финансиране. Вчера министър Павлова отчете, че остават 4 от 28-те области, които все
още не са изпълнили условията - Кюстендил, Благоевград, Ловеч и Пазарджик. Такива региони ще останат без
финансиране. Общо България може да ползва над 2.3 млрд. лева от еврофондовете за инвестиции във водни проекти, а
нужните пари се изчисляват на над 11 млрд. лева.
До момента не е подписан договор с нито една община за воден проект по програма "Околна среда", призна обаче
екоминистърът Ивелина Василева. Програмата е една от възможностите за инвестиции. За първи път се залага вариант за
привличане и на частни вложения. Чрез механизма на финансовия инженеринг от бюджета на програмата се заделят 240
млн. лева, които ще се управляват чрез "фонда на фондовете", обясни Василева.
Цената на водата няма да се повиши драстично, след като се направят инвестициите за реформа във водния сектор,
коментира министър Лиляна Павлова. Според нея има праг на поносимост и той не може да бъде надвишаван, така че
цената винаги ще бъде задържана.
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