Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On Air
√ Бизнес и премиер се договориха за прозрачност на пазара на ток и 90 нови продавачи
Бизнесът няма да излиза на протест на 28 февруари заради поскъпването на тока на едро, потвърди в "България сутрин"
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. Вместо това ще има трета среща с премиера
Бойко Борисов, допълни той.
"След вчерашната среща с министър-председателя намерихме добри решения на проблемите и се движим в добро темпо
за постигане на ново състояние на електроенергията у нас", обясни гостът на телевизията. Вместо това страните са се
споразумели за създаването на два пакета законопроекти.
"Единият е за въвеждане прозрачност на пазарите за електроенергия, а вторият - за над 90 продавачи на такава", разясни
Велев.
Финансовият експерт Мика Зайкова обаче не е убедена, че няма причина бизнесът да се притеснява от бъдещето на пазара
за електроенергия.
"Сделка се сключва между продаващия и купуващия, но борсата няма представа какво съдържа тази договорка.
Специалистите от Института за пазарна икономика (ИПИ) предлагат Клирингова къща, ако искаме прозрачност", контрира
тя пред Bulgaria ON AIR.
Председателят на АИКБ веднага отсече, че клиринг в борсата има, но не това е проблемът.
"А това, че продавачите на електроенергия са само двама и упражняват недобри търговски практики. Сега ще се появят 90
независими такива и те ще се конкурират, което означава цена на тока, каквато пазарът определи!"
Като всичко това ще се промени с въвеждането на още 4 терават часа електроенергия, смята Велев.
Целият разговор може да гледате тук.
Блиц
√ Васил Велев от АИКБ разкри какво се разбра бизнесът с Борисов
Бизнесът няма да излиза на протест на 28 февруари заради поскъпването на тока на едро, потвърди председателят на
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. Вместо това ще има трета среща с
премиера Бойко Борисов, допълни той.
"След вчерашната среща с министър-председателя намерихме добри решения на проблемите и се движим в добро темпо
за постигане на ново състояние на електроенергията у нас", обясни Велев. Вместо това страните са се споразумели за
създаването на два пакета законопроекти. "Единият е за въвеждане прозрачност на пазарите за електроенергия, а вторият
- за над 90 продавачи на такава", разясни Велев.
Финансовият експерт Мика Зайкова обаче не е убедена, че няма причина бизнесът да се притеснява от бъдещето на пазара
за електроенергия. "Сделка се сключва между продаващия и купуващия, но борсата няма представа какво съдържа тази
договорка. Специалистите от Института за пазарна икономика (ИПИ) предлагат Клинингова къща, ако искаме прозрачност",
контрира тя. Председателят на АИКБ веднага отсече, че клининг в борсата има, но не това е проблемът.
В. Труд
√ Васил Велев, АИКБ: Преминаваме към жълта степен на готовност за протести заради цената на тока
Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока. Това каза на брифинг в Министерския
съвет председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Цялата статия прочетете тук.
БНТ
√ Бизнес и правителство договориха нови мерки за поевтиняване на тока
Бизнес и правителство договориха единайсет мерки, които да доведат до поевтиняване на тока на свободния пазар от 1
юли. Първите резултатите вече са налице, отчетоха представители на работодателските организации след среща с
премиера, шефът на парламентарната енергийна комисия и финансовия министър.
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Държавата ще задължи всички големи производители на ток, с изключение на двете американски централи в басейна на
Марица, да продават електроенергията си на свободно договорени цени.
Делян Добрев: Става въпрос за промяна в около сто текста в Закона за енергетиката, тоест работата като обем е много.
Работим заедно и оглеждаме от всички страни.
Така на практика на свободния пазар ще излязат производителите на зелена енергия,както и - вятърни, фотоволтаични и
централи на биомаса , както и когенерациите - заводските централи и ТЕЦ-ове. В момента държавната компания НЕК
изкупува тяхната електроенергия на договорени по-високи цени. След промените цените също ще останат високи, но
разликата между пазарни и договорни ще се покрива от фонда за енергийна сигурност.
Ще се увеличи и търсенето на свободния пазар, защото доставчиците на ток - ЧЕЗ, ЕВН и Енерго про, ще са длъжни да
купуват по свободнодоговорени цени, енергията за технологични нужди. Работодателите са получили обещание и за още
промени.
Делян Добрев: Настояваме задължително да влязат изискванията на регламент на ЕС, тъй нареченият РЕМИТ, който
задължава дружествата да дават информация за сключени сделки на свободния пазар с енергийни продукти на едро.
Бизнесът отчита и първите резултати от бъдещите промени.
Васил Велев: Преди два месеца офертите към по-малките предприятия бяха за цени от 90 до 125 лева за мегаватчас, сега
вече са за цени от между 83 и 100. Работодателите обявиха, че са доволни от темпа за реформи, но запазват протестната
си готовност.
ТВ Европа
√ Промени в Закона за енергетиката ще разширят свободния енергиен пазар
Разширяване на пазара на свободна електроенергия чрез промени в законодателството – за това са се разбрали
правителството и работодателите. Предвижда се на свободния пазар да бъдат извадени ВЕЦ-овете с мощност над 5 МW
часа, както и високоефективните когенерации, произвеждащи електроенергия. Работодателите отчетоха също и
намаляване на цената на тока за бизнеса след разговорите от началото на февруари с премиера Бойко Борисов.
До края на седмицата ще бъдат внесени промени в Закона за енергетиката, които се отнасят за производителите на ВЕЦовете с мощност над 5 МW часа, както и високоефективните когенерации. Променят се около 100 текста. Това ще направи
възможно енергията, произвеждани от тези централи да се продава на свободния пазар, където участниците ще се
увеличат значително.
Делян Добрев – председател на Комисията по енергетика в НС:
„От една страна ще извадим производители на електрическа енергия над 5 мегавата на свободния пазар, те ще имат
договор за премия,който ще сключат с фонда за енергийна сигурност,по тази начин грубо казано продавачите на
свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от 3 на около 90, близо 100 участника на свободния пазар на
електроенергия. Друга промяна включва закупуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-тата от свободния пазар,
свободният пазар ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, а от друга страна ще има и по-голямо търсене
от страна на покупката на енергия от ЕРП-то за технологични загуби, които в момента са в регулирания пазар или се
доставят от НЕК.“
През януари работодателите заплашиха с протест заради цената на електроенергията за бизнеса на свободния пазар. След
среща с премиера Бойко Борисов в началото на февруари те се договориха за дълбоки реформи в сектора. От бизнеса
обявиха, че резултатите има, като все още остават в протестна готовност.
Васил Велев – председател на АИКБ:
„Правейки аналогия с метео прогнозите, ако досега беше оранжева степен на опасност,сега преминаваме в жълта. Не сме
снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока.“
Мотивите им – разговорите от началото на месеца с министерството и енергийната комисия в НС до момента са
ползотворни. Преди два месеца цените за малките предприятия бяха 90 и 125 лв. за мегават час – сега вече са за цени
между 83 и 100 лв. Васил Велев изрази надежда тази практика да продължи и да се достигне до цени, които пазарът очаква.
За повече информация вижте видеото.
БНР
√ Работодатели: Подготвените промени в Закона за енергетиката вече влияят на цените на тока за индустрията
Подготвените промени в Закона за енергетиката вече са повлияли на цените на тока за индустрията. Това обявиха
работодатели след поредната среща при премиера Бойко Борисов във връзка с либерализацията на пазара на тока.
Промените, които бизнесът поиска, ще са готови до края на следващата седмица, но готовността за протест в края на
месеца остава.
Сто текста от Закона за енергетиката трябва да се променят, за да бъде допълнително осветлен пазарът на ел. енергия.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че все още заявеният протест не се отменя:
Ако досега беше оранжева степен на готовност, сега преминаваме в жълта. Не сме напълно спокойни.
Велев обаче обясни, че готвените промени вече са променили пазарното поведение на продавачите:
Преди два месеца офертите бяха за цени между 90 и 125 лева за мегаватчас. Сега вече са между 83 и 100. Според нас има
още много сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите - на държавните АЕЦ и ТЕЦ-2.
Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев обяви, че след като производителите на над 5
мегаватчаса излязат на борсата, продавачите ще се увеличат от трима на около 90.
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News.bg
√ Работодателите обявиха жълт код за протест
Бизнесът от оранжева в жълта степен на протестна готовност във връзка с цената на електроенергията. Това стана ясно
след среща на работодателските организации в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов.
Стана ясно, че правителството подготвя промени в Закона за енергетиката, заедно с работодателските организации и
представителите на сектор енергетика. След срещата Делян Добрев, председател на енергийната комисия в парламента
заяви, че се надява следващата седмица да са готови с промените.
Променят се около 100 текста, с които се цели увеличаване на участниците на свободния пазар от трима на близо 100. Това
всъщност е следващата стъпка от либерализацията на енергийния пазар у нас. Предвижда се на свободния пазар да бъдат
извадени ВЕЦ-овете с мощност над 5 МW часа, както и високоефективните когенерации, произвеждащи електроенергия.
"Те ще имат договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност. По този начин продавачите на
свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от трима на 90 близо 100 участника", увери Делян Добрев.
"Друга промяна включва купуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-та от свободния пазар. Свободният пазар
ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, а от друга страна ще има и по-голямо търсене от страна на
покупката на електроенергия от ЕРП-та за технологични загуби, които в момента са на регулирания пазар", обясни той.
Делян Добрев отчете, че благодарение на мерките предприети от правителствата на Бойко Борисов вече за трета поредна
година няма тарифен дефицит на енергийния пазар и припомни, че преди три години, след правителството на Пламен
Орешарски, дефицитът е бил около 800 млн. лв. на година.
Мерките, които се обсъждат с работодателите са 11. Четири от тях касаят законодателни промени.
Бизнесът от своя страна отчете промени в пазарното поведение на участниците в енергийния пазар. Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че се променя и пазарното поведение. Ако
преди два месеца цените за малките предприятия бяха 90 и 125 лв. за мегават час - сега вече са за цени между 83 и 100 лв.
"Според нас има още много сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите - държавните дружества АЕЦ
и ТЕЦ 2. Тази практика се надяваме да се задълбочи и да се стигне до това, което пазарът очаква", коментира още Велев.
"Ако изпреварвам въпроса - какво става с протеста, правейки аналогия с метеопрогнозите, ако досега беше оранжева
степен на готовност сега минаваме в жълта. Тоест не сме снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се
движим в много добро темпо и в правилна посока", увери Велев.
Камен Колев, заместник-председател на БСК обясни, че ефектът от предложените мерки, които са обсъдили с
правителството, ще се изразят в едно допълнително количество електроенергия, което ще излезе на свободния пазар.
"Това е произведеното от ВЕИ с мощност над 5 мегавата и ефективното висококомбинирано производство или общото
количество около 4 терават часа", обясни той.
Investor.bg
√ Кодът за протести заради цените в енергетиката намалява до "жълт"
Законодателните промени, обещани от правителството на бизнеса, са почти готови, обяви Делян Добрев
Поведението на участниците на свободния пазар на ток се променя. Това отчетоха работодателските организации и
обявиха, че готовността им за протести заради цените в енергетиката е намалена от „оранжева“ на „жълта“.
„Ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия например бяха за цени между 90-125 лева за мегаватчас, сега
вече са за цени между 83-100 лв. Има и промени в поведението на продавачите на електроенергия – държавните
дружества“, отчете Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), след среща в
Министерския съвет при премиера Бойко Борисов.
Срещата се провежда две седмици след подобен разговор, в който правителство и бизнес се разбраха за законови
промени, с които свободният пазар на електроенергия почти напълно ще бъде либерализиран.
Председателят на енергийната комисия в Народното събрание Делян Добрев съобщи, че промените, които се очаква да
влязат в сила от юли, са почти готови. Те касаят промяна на около 100 текста и предвиждат на свободния пазар да излязат
топлофикациите, когенерациите, заводските централи и производителите на ток от възобновяеми енергийни източници
над 5 мегавата.
Така ликвидността на пазара ще се увеличи и ще бъде дадена реална цена на тока за фирмите. По думите на Васил Велев
генералното решение ще дойде с приключване на договорите с американските централи, за което бизнесът очаквал „поенергични усилия“ от ресорното министерство и правителството.
Велев уточни, че готовността на фирмите за протести не е напълно снета, но промените са в правилната посока.
Работодателите обясниха и че преследват прозрачност на пазара чрез въвеждането на европейския регламент, който
задължава дружествата да дават информация за сключени сделки на свободния пазар с енергийни продукти на едро.
В резултат на ратифицирането му, което се очаква да стане тази седмица, ще се въведат правила, които ограничават
възможностите за злоупотреби.
OffNews.bg
√ На работодателите вече им се стачкува по-малко заради цената на тока
Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока.
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Това каза на брифинг в Министерския съвет председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от „Фокус“.
В средата на януари синдикати и работодатели обявиха, че подготвят национален протест срещу спекулативното
увеличение на цената на тока.
„Това бе поредната среща след ненормалното увеличение на цените на ел. енергия на т.нар. свободен пазар, на която
бизнесът договори с правителството изпълнение на стъпките за либерализиране на пазара. Разчетите са за една посериозна крачка напред в сила от 1 юли, следващият регулаторен период, за което трябва да се вържи много работа през
оставащите месеци. В по-голямата част от поставените въпроси имаме съгласие и се движим в добро темпо. Всичко това
ни прави и по-големи оптимисти“, коментира Велев.
По думите му има индикации от пазара, че се променя и пазарното поведение.
„Ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия бяха за цени между и 90 и 125 лв. за мегаватчас, сега вече са за
цени между 83 и 100 лв. Има още много сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите на ел. енергия.
Тази практика се надяваме да се задълбочи и да се стигне до това, което пазарът очаква. Разбира се, генералното решение
идва с приключване на договорите с американските централи, за което очакваме по-енергични усилия от МС и
Министерство на енергетиката и с изкарването на борсата на много и независими продавачи, а не както е сега – двама
продавачи продават над 90% от ел. енергията“, допълни той.
Според него, когато има много независими продавачи, за това ще следи пазарът. „Планираме следваща среща през
следващата седмица по това време, на която да се отчете напредъкът“, каза още Васил Велев.
След срещата с правителството стана ясно, че са подготвени промени в около 100 текста в Закона за енергетиката.
„Отново имахме заседание. С участието на премиера Бойко Борисов отчетохме напредък. Набелязахме нови мерки.
Работим заедно не само с работодателите, но и с представители на сектора на енергетиката. Надявам се до края на
следващата седмица да имаме окончателните текстове по промените в Закона за енергетиката, с които от една страна ще
извадим производители на електрическа енергия над 5 мегавата на свободния пазар“, коментира депутатът от ГЕРБ и
председател на енергийната комисия Делян Добрев.
По думите му те ще имат договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност. „По този начин
продавачите на свободния пазар ще се увеличат от трима на около 90-100 участника. От друга страна, друга промяна
включва закупуването на технологичните загуби от страна ЕРП от свободния пазар", каза Добрев.
Manager.bg
√ Готвят огромен брой промени в закона за енергетиката
В най-скоро време ще бъдат внесени промени в около 100 текста на Закона за енергетиката. Това обяви пред журналисти
в МС председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев след среща с работодателски организации
„Надявам се до края на следващата седмица да имаме окончателните текстове по промяна на Закона на енергетиката, с
които от една страна ще извадим производители на електрическа енергия над 5 мегавата на свободния пазар. Те ще имат
договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност”, уточни Добрев.
Той допълни, че по този начин продавачите на свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от трима на около 90100 участника.
Друга промяна в енергийния закон включва закупуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-ата от свободния
пазар.
Според Делян Добрев по този начин свободният пазар ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, а от друга
страна ще има и по-голямо търсене от страна на покупката на енергия от ЕРП-ата за технологични загуби, които в момента
са на регулирания пазар и се предоставят от НЕК.
Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев заяви, че вече се
забелязват индикации за положителна промяна на пазара на електроенергия. Той отчете, че ако преди около 2 месеца
офертите от малките предприятия са били за цени между 90 и 125 лв. за мегаватчас, сега вече за цени между 83 и 100 лева.
Според него има промяна и в поведението на продавачите на електрическа енергия - държавните дружества АЕЦ
"Козлодуй" и ТЕЦ "Марица-Изток 2". По думите му има още много сериозни резерви.
Васил Велев бе категоричен, че генералното решение ще дойде тогава, когато приключат договорите с американските
централи, за което той очаква "по-енергични усилия от страна на Министерството на енергетиката и правителството."
Освен това като на борсата трябва да започнат да продават много и независими продавачи, а не както досега двама
продавачи да продават над 90 на сто от електрическата енергия. Той информира, че следващата седмица ще се проведе
следващата седмица на бизнеса с правителството.
Дарик
√ Държавата и бизнесът работят по 11 мерки за либерализирането на пазара на електроенергия
До края на следващата седмица ще бъдат готови промените в закона за енергетиката, с които производителите на ток с
мощност над 5 мегавата ще могат да продават на свободния пазар и това ще увеличи многократно броя на участниците на
пазара. Това съобщи председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев след поредната среща с
представителите на работодателските организации във връзка с поскъпването на електроенергията за промишлени нужди.
От бизнеса обявиха, че след предприетите мерки се наблюдава промяна в поведението на търговците на свободния пазар
- ако преди два месеца офертите към малките предприятия са били за цена от 90 до 125 лева за мегаватчас, сега вече
цената варира от 83 до 100 лева. Работодателските организации обаче запазват готовността си за протести.
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Държавата и бизнесът работят по 11 мерки, свързани с либерализирането на пазара на електроенергия и избягване на
шоковото поскъпване на цената на промишления ток, стана ясно след днешната среща. От бизнеса споделиха
удовлетворението си от предстоящите промени в закона за енергетиката, с които участниците на свободния пазар на ток
ще се увеличат от трима на деветдесет. Това означава допълнително количество електроенергия на свободния пазар,
обясни Камен Колев от Българската стопанска камара:
„В същото време на свободния пазар ще се появят и нови потребители. Това са преносното дружество,
електроразпределителните дружества, които ще консумират приблизително същите количества. Така че се получава точно
едно съвпадение на тези количества и това е световната практика“, каза Колев.
Васил Велев от АИКБ обяви, че работодателите запазват готовността си за протести:
„Правих аналогия в прогнози за времето. Ако досега беше оранжева степен на готовност, сега преминаваме в жълта. Не
сме снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо и правилната посока“,
поясни Велев.
Следващата сряда ще се проведе нова среща между бизнеса и управляващите, за да се отчете напредъка по мерките.
Toп Новини
√ Работодателите обявиха жълт код за протест заради цената на тока
Те се срещнаха с премиера Бойко Борисов
Бизнесът преминава от оранжева в жълта степен на протестна готовност във връзка с цената на електроенергията. Това
стана ясно след среща на работодателските организации в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов.
Правителството подготвя промени в Закона за енергетиката, заедно с работодателските организации и представителите
на сектор енергетика. След срещата Делян Добрев, председател на енергийната комисия в парламента заяви, че се надява
следващата седмица да са готови с промените.
Променят се около 100 текста, с които се цели увеличаване на участниците на свободния пазар от трима на близо 100. Това
всъщност е следващата стъпка от либерализацията на енергийния пазар у нас. Предвижда се на свободния пазар да бъдат
извадени ВЕЦ-овете с мощност над 5 МW часа, както и високоефективните когенерации, произвеждащи електроенергия.
"Те ще имат договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност. По този начин продавачите на
свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от трима на 90 близо 100 участника", увери Делян Добрев, съобщи
News.bg.
"Друга промяна включва купуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-та от свободния пазар. Свободният пазар
ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, а от друга страна ще има и по-голямо търсене от страна на
покупката на електроенергия от ЕРП-та за технологични загуби, които в момента са на регулирания пазар", обясни той.
Делян Добрев отчете, че благодарение на мерките предприети от правителствата на Бойко Борисов вече за трета поредна
година няма тарифен дефицит на енергийния пазар и припомни, че преди три години, след правителството на Пламен
Орешарски, дефицитът е бил около 800 млн. лв. на година.
Мерките, които се обсъждат с работодателите са 11. Четири от тях касаят законодателни промени.
Бизнесът от своя страна отчете промени в пазарното поведение на участниците в енергийния пазар. Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира, че се променя и пазарното поведение. Ако
преди два месеца цените за малките предприятия бяха 90 и 125 лв. за мегават час - сега вече са за цени между 83 и 100 лв.
"Според нас има още много сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите - държавните дружества АЕЦ
и ТЕЦ 2. Тази практика се надяваме да се задълбочи и да се стигне до това, което пазарът очаква", коментира още Велев.
"Ако изпреварвам въпроса - какво става с протеста, правейки аналогия с метеопрогнозите, ако досега беше оранжева
степен на готовност сега минаваме в жълта. Тоест не сме снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се
движим в много добро темпо и в правилна посока", увери Велев.
В. Монитор
√ Обявиха жълт код за протести: Работодателите доволни, цената на тока падна
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ вече са доволни от цената на тока и няма да вдигат протести, поне
засега. Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев след поредната среща на бизнеса с правителството
заради ненормалното увеличение на цените на ел. енергията на т.нар. свободен пазар. Според него ако преди 2 месеца
офертите към малките предприятия са били за цени между и 90 и 125 лв. за мегаватчас, сега вече са за цени между 83 и
100 лв. Въпреки това работодателите не са се отметнали напълно от думите си за готвените от тях протести. „Ако досега
беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността и не сме
напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока“, категоричен бе Велев.
Той добави, че вече се наблюдава промяна и в поведението на продавачите на електрическа енергия - държавните
дружества АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-Изток 2“, но все още има „много сериозни резерви“.
Велев уточни, че генералното решение ще дойде тогава, когато приключат договорите с американските централи, за което
той очаква по-енергични усилия от страна на Министерството на енергетиката и правителството. Освен това на борсата
трябва да започнат да продават много и независими продавачи, а не както досега двама продавачи да продават над 90 на
сто от електрическата енергия, каза той.
Председателят на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев пък заяви, че почти са готови законодателните
промени в около 100 текста на Закона за енергетиката
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"Надявам се до края на следващата седмица да имаме окончателните текстове по промяна на Закона на енергетиката, с
които от една страна ще извадим производители на електрическа енергия над 5 мегавата на свободния пазар. Те ще имат
договор за премия, който ще сключат с Фонда за енергийна сигурност", уточни Добрев.
Той допълни, че по този начин продавачите на свободния пазар на електроенергия ще се увеличат от 3 на около 90-100
участника.
Друга промяна в енергийния закон включва закупуването на технологичните загуби от страна на ЕРП-тата от свободния
пазар. Според Делян Добрев по този начин свободният пазар ще получи повече ликвидност от страна на предлагането, а
от друга страна ще има и по-голямо търсене от страна на покупката на енергия от ЕРП-тата за технологични загуби, които в
момента са на регулирания пазар и се предоставят от НЕК.
БГНЕС
√ Бизнесът минава от „оранжева“ в „жълта“ степен на готовност за протест
За това какво става с протеста ако досега беше “оранжева“ степен на готовност, сега преминаваме в „жълта“.
За това какво става с протеста ако досега беше “оранжева“ степен на готовност, сега преминаваме в „жълта“. Тоест, не сме
снели напълно готовността, не сме напълноспокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока. Това каза
Васил Велев, председател на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), предаде
репортер на БГНЕС.
Велев говори след среща в Министерски съвет. Преди около две седмици след първата среща между министърпредседателя, представители на работодателските организации и председателя на енергийната комисия в парламента
Делян Добрев стана ясно, че премиерът Бойко Борисов и работодателите се разбраха за дълбоки промени в енергетиката.
Две седмици по късно, Добрев каза, че са „почти окончателно готови законодателните промени“. „Става въпрос за
промяна в около 100 текста в Закона за енергетиката. Надявам се до края на следващата седмица да имаме окончателните
текстове по промените в Закона за енергетиката“, посочи той.
Следващата седмица също се очаква да има среща.
Econ.bg
√ Работодатели: Промените в Закона за енергетиката вече влияят на цените на тока
Работодателите преминават от оранжева на жълта степен на готовност за протести заради цените на тока
Подготвените промени в Закона за енергетиката вече са повлияли на цените на тока за индустрията. Това съобщиха
работодатели след поредната среща при премиера Бойко Борисов във връзка с либерализацията на пазара на тока.
Промените, които бизнесът поиска, ще са готови до края на следващата седмица, но въпреки това, готовността за протест
в края на месеца остава.
От Закона да енергетиката трябва да се променят сто текста, за да стане прозрачен, или по-скоро допълнително осветлен
пазарът на електрическа енергия.
По думите на Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал заяви, че все още заявеният протест не се отменя.
„Ако досега беше оранжева степен на готовност, сега преминаваме в жълта. Не сме напълно спокойни“, каза той. В същото
време той обясни, че готвените промени вече са променили пазарното поведение.
"Това бе поредната среща след ненормалноо увеличение на цените на електроенергията на т.нар. свободен пазар, на
която бизнесът договори с правителството изпълнение на стъпките за либерализация на пазара. Разчетите са за една посериозна крачка напред в сила от 1 юли (оттогава започва следващият регулаторен период)“, каза Велев, като обясни, че
дотогава трябва да се свърши много работа. По думите му, „в по-голяма част от поставените въпроси имаме съглсие и се
движим с добро темпо“. „Всичко това ни прави и по-големи оптимисти“, допълни той.
"Преди два месеца офертите бяха за цени между 90 и 125 лева за мегаватчас. Сега вече са между 83 и 100. Според нас има
още много сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите - на държавните АЕЦ и ТЕЦ „Марица Изток
2“.
Председателят на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев обяви, че след като производителите на над 5
мегаватчаса излязат на борсата, продавачите ще се увеличат от трима на около 90. Следващата среща по темата, според
председателя на АИКБ е планирана за идната седмица.
Publics.bg
√ До края на следващата седмица ще са готови промените в Закона за енергетиката
До края на следващата седмица ще са готови законодателните промени в закона за енергетика, които ще доведат до
увеличаване на количеството на електроенергия на свободния пазар. Това обяви Делян Добрев след среща на
работодателските организации с правителството в Министерския съвет в сряда, съобщи „24 часа“.
Работи се върху промяна на около 100 текста от Закона за енергетиката. Производителите на електрическа енергия над 5
мегавата ще излязат на свободния пазар. Те ще сключват договори за премия с Фонда за енергийна сигурност. По този
начин продавачите на свободния пазар ще се увеличат от 3 на 90. Общото количество на тази допълнителна
електроенергия ще бъде около 4 тераватчаса. В същото време на свободния пазар ще се появят и нови потребители –
преносния оператор и електроразпределителните дружества, които ще закупуват енергията си за технологични разходи
на борсата.
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Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, допълни, че вече има индикации, че се
променя пазарното поведение. "Преди два месеца офертите към малките предприятия например бяха за цени между 90
и 125 лв. за мегаватчас, сега вече са между 83 и 100 лв. Има и промени и в поведението на продавачите на електроенергия
- държавните дружества АЕЦ и ТЕЦ „Марица Изток 2“. Генералното решение идва с приключване на договорите с
американските централи, за което очакваме по-енергични усилия от Министерството на енергетиката и Министерския
съвет, и с изкарването на борсата на много и независими продавачи, а не както е сега - двама продавачи продават над 90%
от електроенергията и постоянно трябва да се следи за тяхното поведение. Когато има много и независими продавачи за
това ще следи пазара, каза още Велев, цитиран от вестника.
Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока, каза още Васил Велев.
Dnes.bg
√ Бизнесът отчете: Цената на тока не е вече код "оранжев", "жълт" е
Оферите към малките предприятия: Между 83 и 100 лева за мегаватчас
Поведението на участниците на свободния пазар на ток се променя. Това отчетоха работодателските организации и
обявиха, че готовността им за протести заради цените в енергетиката е намалена от "оранжева" на "жълта".
"Ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия например бяха за цени между 90-125 лева за мегаватчас, сега
вече са за цени между 83-100 лв. Има и промени в поведението на продавачите на ел. енергия – държавните дружества",
заяви Васил Велев, председател на АИКБ, след среща в Министерския съвет при премиера Бойко Борисов.
Тя се провежда две седмици след подобен разговор, в който правителство и бизнес се разбраха за законови промени, с
които свободният пазар на електроенергия почти напълно ще бъде либерализиран.
Шефът на енергийната комисия в НС Делян Добрев съобщи, че промените, които се очаква да влязат в сила от юли, са
почти готови. Те касаят изменения на около 100 текста и предвиждат на свободния пазар да излязат топлофикациите,
когенерациите, заводските централи и производителите на ток от възобновяеми енергийни източници над 5 мегавата. По
думите му така ликвидността на пазара ще се увеличи и ще бъде дадена реална цена на тока за фирмите.
Според Васил Велев генералното решение ще дойде с приключване на договорите с американските централи, за което
бизнесът очаквал "по-енергични усилия" от ресорното министерство и правителството.
Велев уточни, че готовността на фирмите за протести не е напълно снета, но промените са в правилната посока.
Работодателите обясниха и че преследват прозрачност на пазара чрез въвеждането на европейския регламент, който
задължава дружествата да дават информация за сключени сделки на свободния пазар с енергийни продукти на едро. В
резултат на ратифицирането му, което се очаква да стане тази седмица, ще се въведат правила, които ограничават
възможностите за злоупотреби.
Actualno.bg
√ След преговори с държавата бизнесът загуби желание да протестира срещу цената на тока
Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока.
Това каза на брифинг в Министерския съвет председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Това бе поредната среща след ненормалното увеличение на цените на ел. енергия на т.нар. свободен пазар, на която
бизнесът договори с правителството изпълнение на стъпките за либерализиране на пазара. Разчетите са за една посериозна крачка напред в сила от 1 юли, следващият регулаторен период, за което трябва да се вържи много работа през
оставащите месеци. В по-голямата част от поставените въпроси имаме съгласие и се движим в добро темпо. Всичко това
ни прави и по-големи оптимисти“, коментира Велев.
По думите му има индикации от пазара, че се променя и пазарното поведение. „Ако преди 2 месеца офертите към малките
предприятия бяха за цени между и 90 и 125 лв. за мегаватчас, сега вече са за цени между 83 и 100 лв. Има още много
сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите на ел. енергия. Тази практика се надяваме да се
задълбочи и да се стигне до това, което пазарът очаква. Разбира се, генералното решение идва с приключване на
договорите с американските централи, за което очакваме по-енергични усилия от МС и Министерство на енергетиката и с
изкарването на борсата на много и независими продавачи, а не както е сега – двама продавачи продават над 90% от ел.
енергията“, допълни той.
Според него, когато има много независими продавачи, за това ще следи пазарът. „Планираме следваща среща през
следващата седмица по това време, на която да се отчете напредъкът“, каза още Васил Велев.
Epicenter.bg
√ След среща с премиера Бойко Борисов: Бизнесът засега отлага протестите заради цената на промишления ток
Новината обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев
Бизнесът преминава от оранжева в жълта степен на готовност за протест заради цената на промишления ток. Това обяви
в Министерския съвет председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на
работодатели с премиера, финансовия министър и шефа на енергийната комисия в парламента, предаде Нова телевизия.
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Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев обясни, че до края на другата седмица ще са готови
промените в около сто текста в Закона за енергетиката, които да позволят повече производители на ток да излязат на
свободния енергиен пазар. С промените производителите на ток с мощност над 5 мегавата ще могат да продават на
свободния пазар и това ще увеличи многократно броя на участниците на пазара.
От бизнеса обявиха, че след предприетите мерки се наблюдава промяна в поведението на търговците на свободния пазар
- ако преди два месеца офертите към малките предприятия са били за цена от 90 до 125 лева за мегаватчас, сега вече
цената варира от 83 до 100 лева. Работодателските организации обаче запазват готовността си за протести.
Държавата и бизнесът работят по 11 мерки, свързани с либерализирането на пазара на електроенергия и избягване на
шоковото поскъпване на цената на промишления ток, стана ясно след днешната среща. От бизнеса споделиха
удовлетворението си от предстоящите промени в закона за енергетиката, с които участниците на свободния пазар на ток
ще се увеличат от трима на деветдесет. Това означава допълнително количество електроенергия на свободния пазар,
обясни Камен Колев от Българската стопанска камара.
„В същото време на свободния пазар ще се появят и нови потребители. Това са преносното дружество,
електроразпределителните дружества, които ще консумират приблизително същите количества. Така че се получава точно
едно съвпадение на тези количества и това е световната практика“, каза Колев.
Васил Велев от АИКБ обяви, че работодателите запазват готовността си за протести.
„Правих аналогия в прогнози за времето. Ако досега беше оранжева степен на готовност, сега преминаваме в жълта. Не
сме снели напълно готовността, не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо и правилната посока“,
поясни Велев.
Следващата сряда ще се проведе нова среща между бизнеса и управляващите, за да се отчете напредъка по мерките.
Rss.buz-z.news
√ Васил Велев, АИКБ: Преминаваме към жълта степен на готовност за протести заради цената на тока
Ако досега беше оранжева степен на готовност за протести, сега преминаваме в жълта. Не сме снели напълно готовността
и не сме напълно спокойни, но се движим в много добро темпо в правилна посока. Това каза на брифинг в Министерския
съвет председателят на Управителния съвет (УС) на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Това бе поредната среща след ненормалното увеличение на цените на ел. енергия на т.нар. свободен пазар, на която
бизнесът договори с правителството изпълнение на стъпките за либерализиране на пазара. Разчетите са за една посериозна крачка напред в сила от 1 юли, следващият регулаторен период, за което трябва да се вържи много работа през
оставащите месеци. В по-голямата част от поставените въпроси имаме съгласие и се движим в добро темпо. Всичко това
ни прави и по-големи оптимисти“, коментира Велев.
По думите му има индикации от пазара, че се променя и пазарното поведение.
„Ако преди 2 месеца офертите към малките предприятия бяха за цени между и 90 и 125 лв. за мегаватчас, сега вече са за
цени между 83 и 100 лв. Има още много сериозни резерви. Има и промени в поведението на продавачите на ел. енергия.
Тази практика се надяваме да се задълбочи и да се стигне до това, което пазарът очаква. Разбира се, генералното решение
идва с приключване на договорите с американските централи, за което очакваме по-енергични усилия от МС и
Министерство на енергетиката и с изкарването на борсата на много и независими продавачи, а не както е сега – двама
продавачи продават над 90% от ел. енергията“, допълни той.
Според него, когато има много независими продавачи, за това ще следи пазарът.
„Планираме следваща среща през следващата седмица по това време, на която да се отчете напредъкът“, каза още Васил
Велев.
В. Трета възраст
√ Работодателите остават в протестна готовност заради цената на тока
Работодателските организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ обявиха, че ще организират протестно шествие на 28
февруари. За втори път след 2015 г. работодатели протестират – тогава беше пак заради проблем в енергетиката
- покачването на добавката „задължения към обществото“ (заради т. нар. американски централи, ВЕИ-тата и
когенерациите). Едновременно с това, Вие се срещнахте с министър-председателя на 06 февруари 2018 г. и сякаш се
разбрахте с него. Как стоят нещата в момента и кое отключи новото недоволство?
Гневът ни беше отключен от възникналата ситуация на УЖ „свободния” пазар на електроенергия, където с откровено
спекулативни средства се повишава цената на тока. Това представлява много неблагоприятен натиск върху цялата
индустрия, който е особено опасен за редица отрасли.
Действително, ние смекчихме тона си след срещата с министър-председателя, но това не значи, че всичко е наред.
Споразумяхме се за 15-дневен срок, в който изпълнителната власт да предприеме конкретни действия в исканите от нас
посоки. През този период ние коректно няма да повдигаме въпроса за оставката на министър Теменужка Петкова и ще
наблюдаваме, какво става на пазара на електроенергия. Работодателските организации от АОБР остават в протестна
готовност.
Откъде идва по-високата цена на тока, след като няма дефицит на електроенергия, няма и поскъпване на суровините
– ядрено гориво и въглища, при двамата основни продавачи АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“?
Да, дефицит няма. Има излишък. Но вместо цените да падат, те се покачват. Това се постига чрез манипулиране на пазара,
което е грубо и наказуемо нарушение на правилата за прозрачна и честна търговия в полза на крайния потребител, каквото
е изискването на европейския регламент.
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Всъщност, ситуацията на пазара е следната. Двете големи „американски централи” (познати ни и като Марица Изток 1 и 3)
си имат заробващи ни и противоречащи на европейското право договори за преференциални цени, с които държавата ни
не задължила да плащаме прескъпо за тяхната енергия. Даже и когато не я произвеждат. Производителите на
електроенергия от ВЕИ и когенерациите – също са с преференциални цени и дългосрочни договори. На борсата основно ,
над 90 %, предлагат количества само двете държавни дружества – АЕЦ „Козлодуй” и „Марица Изток 2”. Поддържат висока
цената на електроенергията, въпреки, че не могат да си продадат всичките количества, от което губят. Губят предприятията,
които са държавни, т.е. държавата, т.е. пак ние. Но очевидно не губят директорите им.
За сметка на това, на техните платформи през миналата година, те бяха продали електроенергия на няколко
„привилегировани” търговци на значително по-ниска цена. Цената на тока, продаван на платформите на АЕЦ и на „Марица
Изток 2” е с 22,4% ПО-НИСКА, отколкото е цената им на борсата. От своя страна, привилегированите търговци продават
електроенергията на спекулативно високи цени, защото индустрията може да купи на „свободния пазар” или по начало
скъпа електроенергия на борсата или от тях.
Тази ситуация е убийствена за индустрията и ако не се вземат мерки, можем да очакваме само големи проблеми и
неприятности. Цялата българска индустрия очакваше 2018 г. с оптимизъм. Очакваше се (и продължава все още да се
очаква) още по-висока заетост, продължаване на ръста на заплатите и нарастване на продажбите. Това бяха напълно
реалистични прогнози, но ... възникна проблемът с цената на тока. И сега всички трябва да треперим, къде от безпокойство,
къде от гняв ...
Предупреждавате, че след рязкото вдигане на цената на тока на свободния пазар, предстои и шоково увеличение на
цената за битовите потребители. От КЕВР казват, че няма обективни предпоставки за това. Не им ли вярвате?
Най-безрисковата прогноза, която някога съм правил е, че цената на електроенергията за бита ще расте. Въпросът е не
„дали“, а „кога“ и с „колко“. Ако не се вземат адекватни мерки от Министерство на енергетиката, цените ще нараснат побързо и с повече. Мисля, че ръководството на министерството на енергетиката не разбира все още какво трябва да
направи.
Каква е вашата прогноза за „шоково увеличение на цената на тока за битовия потребител“ и за поскъпването на
продуктите в потребителската кошница?
Мисля, че на всеки здравомислещ човек е ясно, че увеличаването на цената на тока за индустрията и за производствения
сектор, може да повлече със себе си единствено повишаване на себестойността на продукцията, а от там – повишаване на
цените. Националния статистически институт вече отчете ръст на цените на хранителните стоки за декември с 3,6 %. Ако
някой реши геройски да се опита да компенсира повишаването на цената на тока по друг начин, това пак няма да доведе
до добро. Това ще означава или отказ от планирани инвестиции или още – по-лошо, ще доведе до съкращаване на работни
места и/или задържане на ръста на заплатите.
Нещо повече. Повишаването на цените на тока за индустрията е огромна заплаха не само за така наречените
„енергоинтензивни” производства. В не по-малка степен тя е заплаха за цели отрасли, в които нашите производители се
конкурират с производители от Бангладеш, Йордания, Шри Ланка и Камбоджа. Изброявам точно тези държави, защото
точно това са държавите, с които се конкурират нашите производители на готово облекло и трикотаж. Тук не става дума за
конкуренция с европейски производители, нито дори с китайски. Става дума за надпревара с производители от страни,
където цената на труда е шокиращо по-ниска от българската. Всяко оскъпяване на производствения процес у нас, особено
„надуването” на себестойността с цените на електроенергията, заплашва конкурентоспособността на целия шивашки
отрасъл със срив. Истински героизъм е, че вече няколко години броят на заетите в този отрасъл се запазва почти един и
същ. Но дали ще издържат и на този „порив на вятъра”?
Нито един от изброените варианти – повишаване на цените, съкращаване на заети, отказ от инвестиции или не дай си Боже
– закриване на предприятия поради загуба на конкурентоспособност НЕ е приемлив нито за нас, нито за обществото като
цяло. Затова ние се противопоставяме с всички законни средства.
„Държавата не може да се намеси в договорните отношенията между бизнеса и търговците на ток на свободния
пазар“, заяви енергийният министър Теменужка Петкова. „За мен е голяма загадка за какви цени на енергията говори
бизнесът“, твърди тя. Какъв е вашият отговор?
Нашият отговор беше, че поискахме оставката на г-жа Теменужка Петкова. Действително, на 2 февруари 2018 г., тя си
позволи да изрече цяла поредица от неверни твърдения, при това от екрана на БНТ. Подобни изявления говорят или за
целенасочено заблуждаване на общественото мнение, или за липса на нужната компетентност. За нас са неприемливи и
двата варианта. Пред БНТ г-жа Петкова говори за „свободен“ пазар на електроенергия, върху който държавата не можела
да влияе. Чудно как, тя пропуска факта, че на същия този „свободен“ (в големи кавички) пазар на практика участват само
две дружества, собственост на държавата, чрез борса, която също е собственост на държавата.
Три работодателски организации от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) - АИКБ, БСК и
КРИБ, които представляваме повече от 80% от българския бизнес, не приехме подобно поведение. Съвсем наскоро ние
отказахме да участвуваме в поредната безплодна среща с министъра на енергетиката и последните изявления на г-жа
Теменужка Петкова ни убеждават, че сме били абсолютно прави. Заради неверните й твърдения, заради заблудите и
манипулациите които тиражира и най-вече заради изоставените реформи и неспособността й да се справи с проблемите
в сектор „Енергетика“, настояхме за оставката на Теменужка Петкова.
Както вече стана дума по-горе, след срещата с министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев,
ние дадохме отсрочка на изпълнителната власт и на администрацията на Министерството на енергетиката, за да
предприемат нужните действия. Отсрочката е 15 дни и през тях ние няма да нагнетяваме обстановката с искания за оставка.
Но протестната ни готовност си остава и ако някой смята просто да имитира дейност, ще му се наложи да види София
залянa от протестиращи.
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Междувременно, ние сезирахме Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) във връзка с цените на електроенергията.
Надяваме се, че от там ще получим отговор на въпроса, кои са фирмите от „привилегирования списък” и да си отговорим
точно как функционира механизмът на спекулата с цената на електроенергията за промишлеността.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Поредна порция нови изисквания за бизнеса
От тази година големите предприятия от обществен интерес, чийто среден брой служители надвишава 500 души,
трябват да подават и нефинансов отчет
Ново изискване за бизнеса влиза от тази година в сила - големите компании, освен годишния отчет за дейността си и
финансов отчет, ще трябва да изготвят и нефинансов, който да публикуват заедно с другите.
Информацията за новите изисквания е от края на 2016 г., когато бяха приети в промени в Закона за счетоводството, но едва
на 21 декември 2017 г. от Министерство на финансите публикуваха указания по какъв начин предприятията могат да го
направят.
Важно е да уточним, че нефинансовият отчет е ново изискване, въведено с промени в Закона за счетоводството, които
произтичат от европейска директива. Задължителни елементи на доклада са въздействията на компанията върху околната
среда, социални и трудови въпроси, както и антикорупционните практики в предприятието.
Нефинансовият доклад, както годишният финансов отчет и докладът за дейността, покрива период от 1 година и се издава
всяка година.
„Споделянето на нефинансова информация дава невероятна възможност на компаниите да представят политиките и
инициативите си, във връзка с важни за обществото теми. Нещо повече, проучванията показват, че инвеститорите все
повече се вълнуват от начина на управление на компанията при взимане на решение дали да инвестират в нея. Това само
говори за увеличаващото се значение на нефинансовите постижения на компании, редом с финансовите успехи. А дори и
целта на компанията да не са инвеститорите, най-големите ползи от нефинансовия доклад са за изграждането на
позитивен корпоративен имидж и доверие към компанията и мениджмънта ѝ. Новото изискване за нефинансово
докладване дава възможност на компаниите да поемат по пътя към устойчивото бизнес развитие, да демонстрират
лидерство, да докажат, че наистина са отговорни и че правят бизнеса си добре и успешно“, коментира за Investor.bg Пенка
Коркова, консултант в denkstatt България.
Наред с положителните страни от въвеждането на новия отчет, има обаче и някои отрицателни аспекти. На първо място,
компаниите все още не са достатъчно добре информирани по въпроса, а глобата за неподаването му е в размер от 500 до
3 хил. лв. и имуществена санкция от 2 хил. до 5 хил. лв.
Новото изискване се отнася за големите предприятия от обществен интерес, чиито среден брой служители за годината
надвишава 500 души. Фирмите без дейност, разбира се не са задължени да подават този документ. „Големи предприятия
са тези с нетни приходи от продажби над 76 млн. лв. или балансова стойност на активите над 38 млн. лв. В Закона има
точна дефиниция и за публичен интерес, накратко: компании, които са публични дружества; финансови и кредитни
институции; застрахователни дружества, дружества, които предоставят комунални услуги (ВиК, електрическа енергия и
топлоенергия), търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ, БДЖ и дъщерните
дружества“, коментираха още от denkstatt.
Според консултантската компания специфичните указания за изготвянето на нефинансовите доклади са били оповестени
от Министерство на финансите с доста голямо закъснение и заради това компаниите са били в неведение доста дълго
време.
Нефинансовият доклад се подава заедно с годишния финансов отчет до 30 юни всяка година, като те могат да са част от
един и същ документ или да бъдат разделени. Допълнителна такса не се дължи. До 31 юли Агенцията по вписванията
предоставя списък на Национална агенция за приходите (НАП) кои фирми не са спазили срока и не са подали
нефинансовата декларация, а до 30 септември на текущата година данъчните трябва да направят проверка и да установят
нарушенията.Нефинансовият доклад също следва да бъде публичен и достъпен за заинтересованите страни на
компанията.
Denkstatt е на мнение, че създаването на отчета може да отнеме между 3 и 10 месеца.
Също така е много вероятно някои фирми да имат нужда от външна помощ за подготвянето на този документ. „От нашият
опит през последните 10 години с компании в България, които доброволно избират да оповестяват нефинансова
информация, изготвянето на първия нефинансов доклад е истинско предизвикателство. Дори и с наша помощ, изготвянето
на добър нефинансов доклад, според международния стандарт на GRI, който компанията гордо може да комуникира с
инвеститори, клиенти и изобщо обществеността, отнема по-скоро 10 месеца. Изграждането на вътрешните процеси по
събиране на информация, наистина отнемат време“, обясни Пенка Коркова.
Друга любопитна подробност е, че не е съвсем ясно кой във фирмата изготвя отчета, защото нито един отдел не разполага
в съвкупност с цялата информация.
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„Ще трябва да се създадат крос-функционални екипи, които заедно създават доклада. Кой ръководи проекта зависи от
финалните цели на компанията. Ако целта е просто отговаряне на изискванията, вероятно би бил финансовият директор.
Но, ако компанията реши да се възползва от комуникационните възможности, които нефинансовия доклад създава, поскоро би се озовал под шапката на „Корпоративни комуникации“ или „Връзки с инвеститорите“, обясниха още от denkstatt.
Иначе, Министерство на финансите препоръчва множество международни стандарти и насоки за изготвяне на нефинансов
доклад. Министерството се реферира и предоставя връзки към 20 насоки, методологии и стандарти, които могат да са
полезни при изготвянето на нефинансовите декларации. Проблемът е, че за компании, които за пръв път се сблъскват с
тази тематика, 2 хил. страници насоки, към които се реферира МФ, могат да са, меко казано объркващи.
„Препоръките на финансовото ведомство реално се основават на добрите практики за изготвяне на доклади за устойчиво
развитие. Принципите на стандарта за изготвяне на доклади на GRI (Global reporting initiative) например лесно се
разпознават в препоръките на министерството. Ние от доста време работим с препоръките на GRI, като това е
организацията, която беше активно намесена в създаването на изискванията за нефинансово докладване на европейско
ниво“, обясни още Пенка Коркова.
Като цяло в счетоводните среди новото изискване не се толерира, защото създава излишни административни усложнение,
но така или иначе то е факт и се прилага във всички страни от ЕС.
1kam1.com
√ Горанов: Има още предизвикателства за пазара на труда в ЕС
„През последното десетилетие Европа премина през дълъг период на трудности, които, наред с останалото, са свързани и
с недостатъчна степен на устойчивост спрямо икономически сътресения. Последната икономическа и финансова криза
разкри, че много държави членки са имали слабости, чието преодоляване бе свързано със скъпоструващи мерки.“ Това
заяви министърът на финансите и председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН)
Владислав Горанов по време на макроикономическия диалог със социалните партньори, проведен в Брюксел, Белгия.
Според министър Горанов, въпреки че икономиката на ЕС напоследък е набрала скорост и експанзията й се очаква да
продължи в близко бъдеще, редица предизвикателства остават, най-вече в областта на пазара на труда. По думите му,
нетипично ниският растеж на работните заплати, заедно с все още високата дългосрочна и младежка безработица в някои
държави членки ограничават частното потребление, а оттам и икономическия растеж. „Ето защо настъпи моментът да
подготвим икономиките ни с подходящи инструменти за повишаване на устойчивостта им спрямо бъдещи сътресения, за
ефективно им преодоляване и за възможно най-бързо възстановяване при предприемане на необходимите стъпки за подобро използване на трудовите ресурси“, посочи още Горанов.
Българският министър на финансите, вицепрезидентът на ЕК за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис,
председателят на еврогрупата Марио Сентено и представители на ЕКОФИН и Европейската централна банка участваха в
традиционната среща, на която бяха обсъдени настоящото икономическо положение и перспективите пред него, както и
укрепването на икономическата устойчивост. Освен настоящото председателство, в срещата участват и следващите две –
на Австрия и Румъния. Диалогът е постоянна институционализирана форма на сътрудничество за взаимни политики и
решения, която се провежда два пъти годишно. От страна на социалните партньори участие в дискусията взеха
представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, Конфедерацията на европейския бизнес BusinessEurope,
Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ
интерес и Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия.
Manager.bg
√ Нов шеф на Агенцията за малките и средни предприятия
Габриела Козарева е новият изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия. Тя е назначена със заповед на Министъра на икономиката Емил Караниколов и ще замени на поста Мариета
Захариева.
Козарева има над десетгодишен управленски, административен и професионален опит в сферата на бизнеса и търговското
право. Била е Директор на Дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие” в Министерство на
младежта и спорта, а от май 2017 г. заема поста заместник-министър в министерството.
Преди това тя е била консултант в частния бизнес и съдебен помощник във Върховния Административен съд на Република
България.
Завършила е Класическата гимназия и Софийския университет СУ „Св. Климент Охридски”, където е магистър по право.
News.bg
√ Борисов активизира отношенията между България и Саудитска Арабия
Активизиране на двустранните отношения между България и Саудитска Арабия, констатираха на среща в София министърпредседателят Бойко Борисов и министърът на външните работи на Кралството Адел Бин Ахмед Ал-Джубейр.
Отбелязват, че засилването на икономическия и политически диалог между двете държави е започнало след разговорите
на най-високо равнище в края на миналата година при посещението в Риад на делегация, водена от българския премиер.
Бойко Борисов приветства интереса на саудитската страна за развитие на отношенията, ярко изразен чрез наситената
програма на визити на саудитски министри и официални лица в България. Премиерът посочи, че страната ни вече е предала
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на институциите в Риад информация и данни за българската икономика и инвестиционната среда, както и предложения за
инвестиционни проекти.
Според него с потенциал за двустранното сътрудничество са селскостопанският сектор, бизнес парковете, индустриалните
зони, развитието на инфраструктурата, туризмът, транспортът. Министър-председателят изрази очакване да бъдат
постигнати конкретни договорености при бъдещото посещение на Н. Кр. Височество принц Мохамед Бин Салман Бин
Абдулазиз Ал-Сауд, по чиято подготовка двете страни работят активно.
Премиерът Борисов и министър Адел Бин Ахмед Ал-Джубейр обмениха мнения и по международни въпроси, свързани с
борбата с тероризма, сигурността и миграцията.
ТВ Европа
√ Рекорден ръст на доверието в българската икономика
Рекорден ръст на доверието в българската икономика за последните години, отчита актуално проучване. Показателят ESI
достига най-високата стойност от октомври 2008 г. насам, като ръст се регистрира във всички компоненти – индустрия,
услуги, потребители, търговия на дребно и строителство. Поръчките към предприятията са на равнищата от 2007-ма
година, преди началото на Световната финансова криза. За второ поредно тримесечие натоварването на мощностите в
промишлеността се стабилизира на нива над 76%, което се е случвало преди 11 години. Подобряването на финансовите
условия и нарастващите печалби в икономиката ще доведат до ускоряване на инвестициите в производствения сектор.
Благодарение на износа ни и конкурентоспособността се стимулира и нарастването на БВП, отчита проучването. Стимул за
това е и растящото потребление – анкетираните домакинства заявяват, че имат намерение да направят големи покупки –
като автомобили и жилища. Продължават да растат и продажбите на дребно на стоки с дълготрайна употреба – техника,
облекло, стоки за бита като за 2017-та се наблюдава увеличение от 9,8% на годишна база.
Dnevnik.bg
√ Еврокомисията назначи две българки на висши постове, едната ще оглави Евростат
Европейската комисия взе решение за няколко назначения, свързани с нейното висше управленско равнище. За първи път
човек от България ще заеме поста генерален директор в комисията. Това е Мариана Коцева, която ще оглави Евростат. Тя
е и първата жена начело на европейската статистическа служба.
От юли 2012 г. тя е заместник генерален директор на Евростат в Люксембург. С почти шест години трудов стаж в Евростат
и десет години като генерален секретар, а след това и председател на Националния статистически институт на България,
Коцева притежава всички необходими умения и опит за новата си позиция, посочват от еврокомисията.
Андрияна Сукова от България ще бъде новият заместник генерален директор на генерална дирекция "Трудова заетост,
социални въпроси и приобщаване". Тя работи в генерална дирекция "Заетост" повече от седем години, по-специално в
областта на мониторинга и изпълнението на програми в рамките на Европейския социален фонд. Тази компетентност ще
бъде от решаващо значение за предстоящите преговори за новата многогодишна финансова рамка, която комисията ще
предложи през май.
Като бивш заместник-министър на земеделието на България и член на кабинета на бившия комисар по защита на
потребителите Меглена Кунева Сукова може също да използва политическия си опит за новата си позиция, се казва в
съобщението.
Размествания по върха
Днешните назначения включват още четирима нови генерални директори и четирима заместник генерални директори. Те
ще увеличат броя на жените на тези ръководни постове от 11% през 2014 г. до 36% сега. Това е резултат от ангажимента
на председателя Юнкер да постигне целта от 40% до 31 октомври 2019 г.
Досегашният генерален секретар на Еврокомисията Александър Италианер (Холандия) ще бъде заместен от Мартин
Зелмайер (Германия), предаде БТА. Досега Зелмайер (47 г.) бе началник на кабинета на жан-Клод Юнкер и е възприеман
като спорна личност и "сивия кардинал" в Еврокомисията, устремил се да остане на поста още 10 години. Той е юрист и
водеше кампанията на Юнкер преди четири години.
Юнкер уточни, че още при назначаването на Италианер през 2014 г. е бил предупреден за желанието му да напусне от 1
март тази година.
Председателят добави, че следващият ръководител на Еврокомисията ще разполага "с океан от възможности" да прецени
кой да бъде генерален секретар след изборите за Европейски парламент догодина. Дотогава началник на кабинета на
Юнкер ще бъде Клара Мартинес Аверола (Испания), първата жена на този пост и досега заместник на Зелмайер.
Econ.bg
√ Производството и потреблението на електроенергия се свиват
Производството на ток спада с 10.17%, потреблението се свива с 12.21%
Производството и потреблението на ток за периода от 1 януари до 18 февруари 2018 г. продължават отрицателната си
тенденция. Затова пък износът на електроенергия отново е положителен. За пръв път от доста време расте и дела на
водноелектрическите централи в производството на ток.
Това става ясно от оперативните данни за енергийния баланс на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за България
за периода 1 – 18 февруари 2018 г. в сравнение със същия период на 2017 г. Трябва да припомним, че сравняваният период
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на миналата година се характеризира с продължителни отрицателни температури, високо вътрешно потребление и спрян
износ на електроенергия.
Производството на електроенергия за времето от 1 януари до 18 февруари тази година е от порядъка на 6 573 308 MWh,
което е спад (минус) от 10.17 %. За сравнение през посочения период на 2017 г. то е било 7 317 600 MWh.
Потреблението на електроенергия е с по-силна отрицателна тенденция и расте до 12.21 %. За сравнение, ако през първите
49 дни на 2017 г. потреблението е възлизало на 7 089 028 MWh, то сега е 6 223 664 MWh.
При износът на ток остава положителната тенденция. По-рано ЕСО отчете ръст от порядъка на 84 на сто. За настоящия
сравняван период ръстът е от порядъка на 52.97 % или 349 644 MWh при 228 573 MWh за миналата година.
Участието на базовите централи също намалява – с 11.82 на сто. Ако през времето от 1 януари до 18 февруари миналата
година тяхното участие е било в обем от 6 484 929 MWh, то сега спада до 5 718 176 MWh.
Любопитни са данните на ЕСО по отношение на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежа. Така например, дела на
ВЕИ в преносната мрежа за разлика от това в разпределителната мрежа като проценти е положително. Като количество
обаче въпреки отрицателният дял, участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е по-високо.
Според данните, за времето от началото на годината до 18 февруари тази година дела на ВЕИ в преносната мрежа расте с
1.64 % до 163 147 MWh. За сравнение, през същия период на предходната година участието е било в обем от 160 514 MWh.
В частност този ръст се дължи основно на слъневите централи (плюс 26.60 %), докато производството от вятърните (минус
2.74%) и от биомаса ( минус 3.45 %) е отрицателно.
Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа спада с 4.63 % до 192.441 MWh. За сравнение, ако през сравнявания период
на миналата година то е било в обем от 201 786 MWh, то сега е от порядъка на 192 441 MWh. Основно това е в резултат на
силния спад на дела на вятърните мощности ( минус 18.07 %), като положителният ръст от слънчеви мощности (плюс 13.37
%) и от биомаса (плюс 8.87 %) не са в състояние да покрият големия спад.
Дела на водноелектрическите централи (ВЕЦ) за пръв път от доста дълъг период расте с толкова висок процент – плюс 6.20
% до 499 544 MWh. За сравнение през времето от 1 януари до 18 февруари миналата година то е било в обем от 470 371
MWh.
Kапитал
√ Работодатели могат да кандидатстват за 80 млн. лв. за наемане на безработни
Средствата са осигурени по програма "Развитие на човешките ресурси", а срокът за кандидатстване е до 9 март т.г.
Близо 9700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект "Работа", който вече стартира,
съобщиха от Агенцията по заетостта. Предвиденият бюджет е 80 млн. лв., осигурени по оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси", а крайният срок за кандидатстване е 9 март т.г.
В 193 общини
Проектът е продължение на пилотната програма "Работа" от миналата година за общините с най-висока безработица в
Северозападна България. Сега обаче е с национален обхват и ще се прилага в 193 общини, в които безработицата за
предходните 12 месеца е над средната за страната, уточняват от агенцията.
Приоритетни групи са дълготрайно безработни, както и новорегистрирани като безработни лица (икономически
неактивни), които по информация от Националната агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца.
Изисква се минимум две трети от включените в дейностите по проекта "Работа" при един работодател да бъдат от тези
две приоритетни групи.
Предвижда се икономически неактивните лица да бъдат открити от специално наети на трудов договор към съответните
общини лица, наречени "специалисти по активиране". Разходите за заплати и осигуровки за тях ще бъдат възстановявани
от бюджета на проекта - те са предвидени в отделно перо и не са част от разходите за осигуряване на заетост.
Наетите за специалисти по активиране трябва да притежават средно образование, но от тях няма да се изисква предишен
опит на сходна длъжност, уточниха за "Капитал" от Агенцията по заетостта.
Допустимите дейности
Интересно е, че примерният, но не изчерпателен списък на допустими дейности, качени на сайта на Агенцията включва:
ремонт и поддръжка на обществени сгради и комунално-битово обслужване, озеленяване, оформяне на тревни площи,
изграждане на зони за отдих, ремонт и поддръжка на пътища, почистване на речни корита, отстраняване на
нерегламентирани сметища и др.
От Агенцията по заетостта уточниха за "Капитал", че "по проекта все пак са допустими и работодатели, които разкриват
работни места и на първичния пазар на труда" - например машиностроително предприятие или производство на дограма,
стига да попадат в общините, обхванати от проекта.
За наемане на безработни лица по програмата могат да кандидатстват широк кръг работодатели - от частния сектор,
социални предприятия, дружества за заетост, предприятия, които осигуряват временна работа, неправителствени
организации, земеделски производители, които разкриват работни места за икономически дейности, общини и общински
предприятия. Допустимо е и участието на физически и юридически лица, вписани в регистъра към Агенцията за социална
помощ за предоставяне на услугите "домашен социален патронаж" и/или "домашен помощник".
Възможност за наемане на наставници
Безработните ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца
и ще получават възнаграждение, равно на минималната за страната работна заплата. Ако реши, работодателят може да
осигури за своя сметка и по-високо заплащане.
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По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник - безработно лице, което да изпълнява и дейности по
наставничество на наетите за срок до три месеца. Възнаграждението на наставника е равно на една минимална работна
заплата и половина за 8-часов работен ден.
Проектът възстановява на работодателя всички разходи за заплати до 12 месеца, всички дължими от фирмата
осигурителни вноски, както и разходите за един наставник.
Работодателите нямат ангажимент да запазят работните места след изтичане на субсидирания период, уточниха за
"Капитал" от Агенцията по заетостта.
Заетост и обучение
Програмата дава възможност заетостта да се комбинира с обучение чрез ваучери на стойност от 70 до 1200 лв. Обучението
може да бъде за придобиване на професионална квалификация или по т.нар. ключови компетентности, изброени в
условията за кандидатстване: общуване на роден език, общуване на чужди езици, математическа компетентност,
дигитална компетентност, умение за учене, обществени и граждански компетентности, инициативност и
предприемачество.
Проектът "Работа" стартира на фона на доста добри данни за пазара на труда, като някои икономисти дори говорят за
прегряване - има търсене на хора за всякакви позиции, а кандидатите са ограничени. През последното тримесечие на 2017
г. средната брутна заплата в страната продължава да расте - с над 10% и достига 1123 лв. през декември. Заетостта също
продължава да се увеличава – с внушителните 162 хил. души за последните три месеца спрямо същия период на 2016 г.
Безработицата пада до предкризисните 5.7%, показват данните на Националния статистически институт.
От Агенцията казаха, че "програма "Работа" е съобразена със ситуацията на пазара на труда." Програмата е одобрена на
деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", през
октомври миналата година. В комитета влизат представители и на национално представителните организации на
работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда.
В. Сега
√ Законопроект ограничава засаждането на нови лозя
Да се ограничи засаждането на нови лозя, предвижда нов законопроект за виното и спиртните напитки. Той бе публикуван
вчера за обществено обсъждане, а мнения могат да се дават до 23 март. С него се въвежда европейския регламент, според
който не се позволява увеличаването на лозовите насаждения с повече от 1% в сравнение със засадените с лозя площи
към 31 юли на предходната година. Целта е да се запазят качеството и авторитетът на вината, произведени в Европейския
съюз. Новите правила ще важат до 2030 година, гласят мотивите към закона. Според вносителите приемането на новия
проект се налага, защото има разминаване между правилата на Европейския съюз и действащия сега у нас закон. Те се
дължали на неточно цитиране на разпоредби от законодателството на ЕС.
Предвидени са сериозни санкции за нарушения при производството и продажбата на спиртни напитки. За продажба на
наливни спиртни напитки например ще се налагат глоби в размер от 3000 до 30 000 лева. Същото ще важи и за
бутилирането и продажбата на спиртни напитки в пластмасови бутилки. Законопроектът дава и определение на 5 вида
оцет - винен, плодов, алкохолен, балсамов и ароматизиран. Санкциите за нарушения при производството на оцет са в
размер от 1000 до 5000 лева за физически лица и до 10 000 за юридически лица.
Петте географски лозарски района остават същите, определени от Закона за виното и спиртните напитки от 2016 г. Те са
северният "Дунавска равнина", източният "Черноморски", подбалканският "Розова долина", южният "Тракийска низина"
и югозападният "Долината на Струма".
Sinor.bg
√ МЗХГ ще предоставя данни от кадастъра по електронен път и без договори с регистрираните геодезисти
Целта е облекчаване на административната тежест за бизнеса
За да се облекчи административната тежест върху бизнеса, от тази година министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) предлага промени в наредба 49 за поддържане на картата на възстановената собственост. Целта е
регистрираните геодезистки фирми и лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра и картографията, да
бъдат улеснени в работата си със земеделските служби, като подават необходимите документи по електронен път, се
посочва в мотивите на наредбата.
Досега тези фирми получаваха данните от кадастралните карти само след сключен договор с агроведомството. С новите
промени договорите отпадат и вместо тях фирмите и лицата ще подават единствено заявления, с които ще гарантират, че
няма да разпространяват предоставените им цифрови данни от картата на възстановената собственост (КВС в ZEM формат)
под каквато и да било форма, че няма да ги продават, дават под наем или на лизинг или файлов формат на други физически
и/или юридически лица. „Ще ползвам материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект“,
се посочва в наредбата.
В тази връзка ще отпадат изискуемите за сключването на досегашните договори документи, които служебно могат да се
проверяват в публични регистри. С предложените изменения се създава възможност информацията да се предоставя по
електронна поща, за да не се налага потребителя на услугата да посещава МЗХГ няколкократно, се посочва в мотивите към
наредбата.
Само да припомним, че по закон правоспособното лице по геодезия, картография или кадастър задължително е със
завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната
професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации. Ако е
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гражданин на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна като освен български гражданин, той може
да бъде и експерт от държава-членка на ЕС, от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация
Швейцария.
Задължително трябва да има най-малко двугодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или
картографията, да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, освен ако е
реабилитиран.
Правоспособните фирми пък трябва да са регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава
- членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария, като тази фирма трябва да е с предмет на дейност създаване на кадастър, съответно
извършване на дейности по геодезия или картография, и в постоянния му специализиран състав има лице или лица,
правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър.
Всички тези фирми трябва служебно да бъдат установени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в случаите, в
които физическото лице е български гражданин.
Какво включва заявлението, което тези фирми ще подават в агроминистерството, за да имат достъп до исканата цифрова
информация. Трябва да имат уникален идентификационен номер на администратора на лични данни, в случаите, когато
се иска предоставяне на лични данни, да попълнят декларация по образец за неразпространение на получените данни и
да имат запомнящо устройство или оптичен носител.
Данните се предоставят записани на устройство или по електронна поща в срок до 5 работни дни от представяне на
документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с
Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 1997 г.), при спазване на изискванията на Закона
за защита на личните данни.
Profit.bg
√ Доларовият индекс с едноседмичен връх, петролът поевтинява
Цените на петрола се понижават днес, след като поскъпването на долара елиминира ефекта от изнесените данни за спад
в петролните запаси на САЩ.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняват с 56 цента, или 0.9%, до 61.12 долара за барел. Цената на петрола от
сорта брент пада с 50 цента, или 0.8%, до 64.92 долара за барел.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна до
повече от едноседмичен връх, след като протоколът от последната среща на Федералния резерв показа, че
представителите на централната банка са уверени в необходимостта да продължават да вдигат лихвите.
Тъй като петролът се търгува в долари, поскъпването на щатската валута оскъпява вноса на горива за страни, които
използват други местни валути, което, от своя страна, ограничава търсенето.
По-скъпият долар натежа над изнесените вчера данни, според които щатските петролни запаси са намалели с 907 000
барела, до 420.3 млн. барела за седмицата до 16 февруари.
Повечето азиатски пазари последваха понижението при фючърсите на щатския индекс S&P 500 днес, след като
спекулациите за по-бързо вдигане на лихвите в САЩ се отрази на апетита към риск в световен мащаб.
Доларът запази по-голяма част от ръста си от вчера, благодарение на по-високите лихви по щатските държавни облигации,
въпреки че внезапната промяна предизвика търсене на японската йена.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.8%, докато фючърсите на S&P 500 губят 0.5%. Японският Nikkei днес
е 1.2% надолу, като акциите на компанията за офис оборудване Ricoh поевтиняват с над 5%.
Китайските пазари бяха в по-добро настроение, завръщайки се след дългата почивка с ръст от 1.9% за индекса на сините
чипове CSI300. На Уолстрийт Dow Jones вчера затвори с 0.67% надолу, докато S&P 500 се понижи с 0.55%, а Nasdaq изгуби
0.22%.
Лихвата по 10-годишните щатски държавни облигации за последно бе на ниво от 2.94%, доближавайки се все повече до
психологическата граница от 3%.
Ръстът на лихвите облагодетелства долара, като доларовият индекс нарасна с 0.3%, до 90.060 пункта. Еврото поевтиня до
1.2274 долара и е на път да тества дъното си от февруари при 1.2204.
Следващото препятствие за еврото ще бъде протокола от последната среща на Европейската централна банка (ЕЦБ).
Доларът се справяше не толкова добре спрямо йената, отстъпвайки до 107.25 йени, след като преди това бе достигнал
нивото от 107.68.
По-високите лихви натежаха над цената на златото, която остана на ниво от 1 324.91 долара за тройунция.
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