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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БТА 
 
√ АИКБ е първата работодателска организация от България подписала меморандум за сътрудничество с Организацията 
на ООН за промишлено развитие 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която 
сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на 
UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор 
на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. 
Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни 
резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, 
обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за 
финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски 
срещи, участие в световните форуми на UNIDO. 
Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на 
организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да 
съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в 
развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на 
Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално 
развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за 
справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, 
информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на 
конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 
1985 г. 
 
 
bulgaria.utre.bg 
 
√ АИКБ подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO 
Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на 
взаимноизгодни резултати  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която 
сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на 
UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор 
на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.- председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ.  
Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни 
резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, 
обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за 
финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски 
срещи, участие в световните форуми на UNIDO.  
Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на 
организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да 
съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в 
развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на 
Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално 
развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за 
справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, 
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информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на 
конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 
1985 г.  
  
Вестник Строител 
 
√ АИКБ подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която 
сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на 
UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор 
на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. 
Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни 
резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, 
обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за 
финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски 
срещи, участие в световните форуми на UNIDO. 
Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на 
организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да 
съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в 
развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на 
Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално 
развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за 
справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, 
информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на 
конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 
1985 г. 
 
БГ предприемач 
  
√ АИКБ е първата работодателска организация от България, която подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която 
сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). В австрийската столица Виена, където се намира седалището на UNIDO, подписи под 
документа положиха Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и Ли Йонг, генерален директор на UNIDO, съобщиха от 
пресцентъра на организацията.. В събитието са взели участие и Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ. Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете 
организации, целящо постигане на взаимноизгодни резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на 
UNIDO в областта на техническото сътрудничество, обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при 
разработването на проекти, кандидатстващи за финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в 
специализирани изложения и панаири, партньорски срещи, участие в световните форуми на UNIDO. 
 
ИА Добруджа 
  
√ АИКБ е първата работодателска организация от България, която подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която 
сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на 
UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор 
на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. 
Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни 
резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, 
обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за 
финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски 
срещи, участие в световните форуми на UNIDO. 
Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на 
организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да 
съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в 
развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на 
Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално 
развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за 



3 

 

 

справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, 
информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на 
конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 
1985 г. 
 
myPR 
  
√ АИКБ е първата работодателска организация от България, която подписа меморандум за сътрудничество с UNIDO 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е първата работодателска организация от България, която 
сключи споразумение за сътрудничество с Организацията на ООН за промишлено развитие – United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). На 25 ноември 2016 г. в австрийската столица Виена, където се намира седалището на 
UNIDO, подписи под документа положиха г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, и г-н Ли Йонг, генерален директор 
на UNIDO. В събитието взеха участие и г-н Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ и д-р Милена Ангелова, 
главен секретар на АИКБ. 
Меморандумът очертава рамката за сътрудничество между двете организации, целящо постигане на взаимноизгодни 
резултати. Предвиждат се обучителни посещения у нас на експерти на UNIDO в областта на техническото сътрудничество, 
обмен на опит и знания, свързани с индустрията, експертна помощ при разработването на проекти, кандидатстващи за 
финансиране от структурните фондове на ЕС, съвместни участия в специализирани изложения и панаири, партньорски 
срещи, участие в световните форуми на UNIDO. 
Подписването на меморандума между АИКБ и UNIDO се състоя по време на честванията на 50-годишния юбилей на 
организацията на ООН, които се проведоха от 21 до 25 ноември във Виена. Тя е създадена през 1966 г. с основна цел да 
съдейства за промишленото развитие и повишаване на производителността, водещо до намаляване на бедността в 
развиващите се страни. През 1985 г. UNIDO е трансформирана и понастоящем представлява специализирана агенция на 
Организацията на обединените нации с мандат да насърчава и съдейства за ускоряването на устойчивото индустриално 
развитие в развиващите се страни и икономиките в преход. UNIDO подпомага тези две групи страни в усилията им за 
справяне с маргинализацията в съвременните условия на глобализация. Организацията мобилизира знания, опит, 
информация и технологии, като по този начин съдейства за създаването на производителна заетост, развитието на 
конкурентоспособна икономика и осигуряването на екологична устойчивост. България е пълноправен член на UNIDO от 
1985 г. 
 
bTV 
 
√ Бизнесът склонен да даде коледни бонуси  
Тази година бизнесът е по-склонен да раздава коледни бонуси. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния 
капитал направено специално за bTV. Ако през миналата година около половината от фирмите са заявили, че ще зарадват 
служителите си с коледни бонуси, този декември това се очаква да се случи в 62 на сто от предприятията, участвали в 
проучването. 27% от бизнеса пък казва, че няма да стимулира работниците си с допълнително средства за празниците. 
Най-много предприятия очакват бонусите да бъдат до 200 лв. Тези, които планират допълнителни средства между 200 и 
500 лева са 19 на сто, а други 27% могат да си позволят и по-солидни суми като жест към служителите. 
Дефицитът на кадри е една от причините бизнесът тази година да е по-щедър с работниците си, отчитат от АИКБ. 
Две от всеки пет фирми казват, че догодина ще търсят да наемат нови хора. Заради сложната политическа обстановка в 
страната, само 27 на сто от предприятията очакват новата година да е по-добра. За сравнение, миналата година 
оптимистите сред бизнесмените са били цели 57 на сто. 
Вижте видеото. 
 
тв Европа 
 
√ АИКБ: Вместо да премахне сливането на празници, МТСП иска да въведе още 3 почивни дни 
Предложеният от Министерството на труда и социалната политика законопроект за промяна на Кодекса на труда не води 
до премахване на практиката Министерски съвет да слива празниците с уикендите и после да се отработва. Точно 
обратното - почивните дни се увеличат с още два, три или четири годишно, в зависимост от това, колко празниците се падат 
в събота или неделя. 
Това е позицията на една от работодателските организации у нас - Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
Събеседник на водещия на "Бизнес линия" Николай Лефеджиев по темана е Ивелин Желязков, директор “Тристранно 
сътрудничество” към Асоциацията. 
Целия разтовор вижте тук 

 
 
 
 
 

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/ikonomika/poveche-firmi-gotvjat-koledni-bonusi-za-sluzhitelite-si.html
http://www.tvevropa.com/bg/news/economics/view/119047
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
24 часа 
 
√ 10 млрд. лв. "спят", вкарват ги в икономиката през борсата 
Пускат акции и от държавната енергетика 
10 млрд. лева инвестиционен ресурс, натрупан в пенсионни фондове, застрахователни дружества, взаимни фондове и 
други, не се инвестира в България заради ниската ликвидност на фондовата борса и нормативни ограничения. Това се 
казва в стратегия за развитието на капиталовия пазар. Тя е изготвена от консултативен съвет, в който влизат всички 
заинтересовани страни - посредници, емитенти на акции, работодателски организации и държавата в лицето на Комисията 
за финансов надзор. В стратегията има 14 точки, които да се изпълнят за една година, за да може България да привлече 
инвестиции. Сред точките са увеличаване на финансовите инструменти за търгуване, като например пускането на ДЦК на 
борсата. Предвижда се стимулиране на емитентите и мажоритарните собственици да увеличават обема търгувани акции, 
капитализация през борсата на големи държавни дружества, създаване на условия за финансиране чрез борсата на малки 
и средни предприятия. Предвижда се и намаляване на административната тежест, повишаване на финансовата 
грамотност. Предвидено е раздвижване на т.нар. спящи акции от масовата приватизация. Стойността им се изчислява на 
над 3 млрд. лева. При сделки с тях се предвижда да отпаднат таксите и комисионите, така че хората да могат да имат чист 
доход, ако ги продадат. Наскоро от Централния депозитар предложиха фонд, в който да влязат спящите акции, а 
управлението му да се повери на утвърдена международна компания. В стратегията е записано, че положителни ефекти 
от всички предлагани мерки може да са:    - решаване на ликвидните и дълговите проблеми в държавни дружества;    - 
подобряване на управлението и ефективността на листваните държавни предприятия;    - ускоряване на растежа на 
икономиката в средносрочен план. Привличането на инвестиции неминуемо води до повишаване на БВП и подобряване 
на икономическата ситуация;    - допълнителни приходи в бюджета - еднократно в значителен размер от продажбата на 
миноритарни дялове на държавни дружества, и дългосрочно – от дивиденти и от данъци;    - привличане на огромен 
дългосрочен ресурс от външни инвеститори;    - финансиране на важни инфраструктурни проекти чрез емисии на акции и 
дългосрочни облигации, за които не достигат или не могат да се ползват средства по европейските програми;    - повишение 
на ликвидността на капиталовия пазар, което е основна бариера пред инвеститорите в момента – това допълнително ще 
ускори притока на инвестиции в публични компании;    - наличието на свеж капитал ще спомогне за съществено 
увеличаване на банковото кредитиране;    - създаване на практика за привличане на местен и чужд частен ресурс за 
финансиране на държавни проекти на територията на България;    - подобряване на имиджа на страната като 
инвестиционна дестинация, което ще допринесе за повишаване на кредитния рейтинг и по-ниска цена на държавния дълг;    
- в средносрочен план притокът на инвестиции през капиталовия пазар може да стане съизмерим с парите, получавани от 
еврофондовете. Раздвижването на борсата ще даде и алтернатива на хората за спестяванията им. Данните показват, че 
средната дивидентна доходност на БФБ през 2016 г. е близо 4%, докато при депозитите е под 1%. Има 20 ликвидни 
публични компании с редовна дивидентна политика през последните 5 г. При тях средният годишен доход е 4,8%. Над 70% 
от компаниите в основния индекс SOFIX давали дивиденти - с 23% увеличение в сравнение с предишни години. 
 
24 часа 
 
√ Работодатели могат да кандидатстват за нови работни места  
Отново работодатели могат да канидатстват за разкриване на работни места по оперативната програма за развитие на 
човешките ресурси, съобщават от Агенцията по заетостта. На този втори етап от изпълнението на схемите, безработните 
лица, одобрени от работодателите, ще имат възможност да преминат професионално обучение или обучение за 
придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280 от 2015 г. За схема “Обучения и заетост за младите 
хора” заявки за разкриване на свободни работни места на територията на София град няма да се приемат. Работодателите, 
които желаят да разкриват свободни работни места на територията на София град, могат да направят това с подаване на 
заявка по схема “Младежка заетост”. Максималният брой безработни лица, които могат да се наемат от страна на 1 
работодател, е десет. При набирането на заявки няма да бъдат изисквани съпътстващи документи. Те следва да се 
представят преди сключване на договор със съответния работодател. За да се гарантират справедливи условия и 
равнопоставеност при кандидатстването, набраните заявки ще бъдат разгледани и оценени от Комисиите по заетостта към 
Областните съвети за развитие на база критерии, посочени в утвърдена от министъра на труда и социалната политика 
методика. От 28.11.2016 г. до 09.12.2016 г. във всички бюра по труда в страната всеки работодател, който желае да наеме 
безработни лица по тези схеми, може да подаде заявка съобразно своите потребности. 
 
Стандарт 
 
√ Довършват "Хемус" с пари от излишъка 
Магистрала "Хемус" може да бъде довършена с пари от бюджетния излишък. Това каза министърът на регионалното 
развитие в оставка Лиляна Павлова пред Канал 3. Два са големите инфраструктурни проекта, за които се надявам да има 
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приемственост и да бъдат довършени от следващото правителство, допълни тя. Това са магистралите "Хемус" и "Струма". 
От магистрала "Струма" остава да се изградят 200 км. през Кресненското дефиле. Ако през 2017 г. не се избере трасето и 
през 2018 г. не започне изграждането ще загубим парите от ЕС за проекта, каза Лиляна Павлова. За магистрала "Хемус" в 
момента тече процедура за избор на изпълнител. За магистралата не може да получим средства от ЕС. Но според Павлова 
пари от бюджетния излишък може да се използват за реализацията на проекта. 
Винетките няма да поскъпнат от 2017 г., но за следващата година може да бъдат осигурени повече средства на инвестиции 
в пътищата, стана ясно от думите на министър Павлова. 
След БСП остават само думи и обещания, а направеното от нас остава за хората, каза Лиляна Павлова в отговор на въпрос 
какво ще остави правителството на Бойко Борисов след себе си. Благодарение на правителството на ГЕРБ България ще 
стане газов хъб на Балканите, а от направеното от БСП в енергетиката само плащаме вересиите, каза министър Павлова. 
Тя обясни, че България вече има 800 км. магистрали и над 5 000 км. ремонтирани пътища. Сред другите заслуги на 
правителството Павлова изтъкна програмата за саниране на блоковете и програмата за регионално развитие за общините. 
 
Сега 
 
√ Едва 50 фирми са взели пари по новата "Конкурентоспособност" 
Над 220 са проектите с бонус точки от Северозапада 
Около 7%, или едва 50 договора, са платени по новата програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Все пак 
сключените договори към момента са 744 за обща сума от около 200 млн. евро и изплащането на парите по тях тепърва 
предстои, показва отчет на министерството на икономиката. Експертите на министъра в оставка Божидар Лукарски 
поясниха, че въпросните 50 фирми са "отличници" - те изпълняват проектите си без наложена корекция в сумите. 
Над 220 от 744-те договора ще се изпълняват в Северозападния район. От този програмен период по 
"Конкурентоспособност" фирми от най-бедния край на България могат да получат бонус точки при оценката на проектите 
си. Целта е така да се подпомогне бизнесът в местата с висока безработица, отлив на инвестиции и застаряващо население. 
По "Иновации и конкурентоспособност" са били обявени пет процедури за набиране на проекти с бюджет от 380 млн. евро. 
Интересът към тях е голям, тъй като общият брой на получените предложения по тези процедури е над 3600. 
В същото време над 97% от програма "Конкурентоспособност" 2007-2013 г. са изплатени, като данните са към края на 
октомври. С това и по старата, и по новата програма бизнесът е усвоил над 660 млн. лв., се посочва още в отчета на 
министерството. Програмата за бизнеса стартира с голямо закъснение и фирмите започнаха реално да усвояват пари едва 
към края на 2008 година. Програма "Конкурентоспособност" започна с приоритетни сектори за подпомагане като 
самолетостроене и автомобилостроене. След серия от скандали и обвинения в крайна сметка приоритетите бяха 
прекроени и достъп до парите получиха и фирмите от сектори като дървообработване, текстил, обувна промишленост и 
др. Оценката на проектите също бе сериозен проблем - част от тях бяха разглеждани в рамките на месеци и дори години. 
През 2012 г. обаче пресяването на документите се "отпуши" след реформа, която премахна т.нар. междинно ниво за 
оценка. 
Като успех в отчета на министерството се изтъква и строителството на София тех парк. Това е най-мащабната инвестиция и 
по старата, и по новата програма, а общият й бюджет е 45 млн. евро. Научните лаборатории в комплекса вече работят, а 
70% от наличните площи в Инкубатора са заети, пише в отчета. Макар създаден за фирмите, идеята за изграждането на 
София тех парк бе посрещната със смесени чувства. Причината бе, че ресурсът за неговото изграждане идва от 
единствената програма за фирмите - "Конкурентоспособност", и се "хаби" за инфраструктурен проект, а не за 
модернизация на производства, цехове и др. 
Едва стартирала, новата "Иновации и конкурентоспособност" вече е обект на анализ. За целта министерството ще наеме 
поредните консултанти, които да направят оценка на откритите процедури, сключването на договори, резултатите от 
проектите и др. Ще бъде направена и предварителна оценка на риска от загуба на средства в идните години, а в 
заключение ще има обобщен доклад с препоръки и предложения. Разбира се, анализът няма да е безплатен, а ще струва 
200 000 лв. без ДДС, показва справка в Агенцията за обществени поръчки. Парите идват по линия на самата европейска 
програма. 
 
Investor.bg 
 
√ Американски консорциум и EDF с оферти за АЕЦ „Белене“, твърди експерт 
Единственият начин да си възстановим парите, вложени в проекта досега, е да построим централата, смята 
Станимир Георгиев 
Има поне две оферти за проекта АЕЦ „Белене“, твърди изпълнителният секретар на „Булатом“ Станислав Георгиев. 
Пред БНР той уточни, че едната е на „американския финансов консорциум“, за който потвърди и енергийният министър 
Теменужка Петкова. Другият кандидат да изгради централата е френската EDF, стана ясно от думите на експерта. 
„За мен лично EDF е по-приемлива – това е еквивалента на НЕК във Франция, който оперира 54 блока и има стабилно 
финансово състояние", категоричен е Георгиев. 
Според него компанията има възможност за дългосрочни инвестиции и е отлична възможност за страната ни. 
Георгиев посочи, че все още не е ясно в какво състояние е оборудването за АЕЦ „Белене“, което се съхранява в Русия. 
Затова и не се говори активно за продажбата на проекта на частен инвеститор, макар и интерес да има от няколко месеца. 
България трябва да се разплати с Росатом за оборудването за централата до 15 декември, за да избегне плащането на 
допълнителните лихви – от произнасянето по арбитражното дело до момента на плащането. Но дори и да се наложи да 
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платим тези лихви, цената за двата блока е много изгодна, смята Георгиев. „Ако трябва да купим същото оборудване в 
момента, трябва да платим два или три пъти повече“, смята той. 
"Единственият начин да си върнем парите, които са вложени в проекта досега, е да бъде построена централата", 
категоричен е Георгиев. 
Той посочи, че с изграждането си АЕЦ „Белене“ ще произвежда електроенергия и с нейната продажба ще бъдат 
възстановени инвестициите за изграждането ѝ. Цената на електроенергията на централата ще бъде диктувана от пазара и 
няма да има специални преференциални цени.  
"Политическата криза ще спре развръзката на работата по проекта", заяви още Станимир Георгиев. "Строителството на АЕЦ 
"Белене" трябва да бъде сложено на друга основа", смята той и препоръча да бъде взето решение от парламента, което 
да не може да бъде променено от следващите депутати. 


