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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
АИКБ 
 
√  РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВИШАВАТ ГОТОВНОСТТА СИ ЗА ПРОТЕСТ ЗАРАДИ ТЕЦ-ВАРНА 
„Работодателските организации повишават готовността си за протест заради реалната опасност ТЕЦ-Варна да се 
включи в енергийната система на страната на цени, в пъти надвишаващи пазарните. Централата вече е заявила 
участие в микса за регулиран пазар с 2 милиона мегаватчаса при цена от 191 лв. за мегаватчас при пазарна цена от 
70 лв. Ако Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) позволи това, цената на тока за домакинствата ще се 
увеличи с 16%.“ Това заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на 
среща на ръководителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Омбудсмана на Р 
България Мая Манолова. 
До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските 
централи ТЕЦ „Марица Изток 1“ и ТЕЦ „Марица Изток 3“, която е заложена в договорите с преференции при цените на 
изкупуването на електроенергията. 

 
 „Обърнахме се в качеството си на 
физически лица към Омбудсмана относно 
непазарното изземане на доходи от т.н. 
американски централи. Смятаме, че по 
линията на дългосрочно сключени договори 
с НЕК, всяка година за регулаторен период 
тези централи изземат над 486 млн. лв. 
Тези числа са определени от КЕВР.  Така 
годишно от всяко българско домакинство 
се непазарно се иззема доход средно от 161 
лв.. По наши данни оперативната печалба 
на тези дружества  е около 55 %„, 
коментира още Велев.  Той обърна 
внимание, че подобни централи имаше в 
Полша и Унгария. Двете държави обаче 
прекратиха договорите си преди години. По 
думите му американските централи трябва 
да продават на борсата на пазарни цени. 
Камен Колев, зам.-председател на БСК, 
напомни, че по силата на дългосрочно 

сключените договори с т. нар. американски централи, всяка година тези две централи непазарно изземват от българските 
домакинства и българския бизнес 470 млн. лв. 
Според изпълнителния директор на КРИБ Евгений Иванов, печалбата, която американските централи реализират, е от 54 
до 59%. „Дори в наркобизнеса няма такава печалба. Всичко това се пренася върху цената на тока, а това отблъсква 
инвеститорите“, категоричен бе Евгений Иванов. 
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров поясни, че жалбата на работодателските организации срещу неизгодните 
договори с американските централи цели да бъде създадена обществена нетърпимост срещу това ограбване на 
българските граждани. 
Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите. „Работодателите чукат на отворена врата 
при омбудсмана. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се определят от възможностите за 
преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има промени в законодателството, 
които да регулират обема на тези преференции„, заяви тя. Според Мая Манолова е притеснително, че няма информация 
какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от отговорните институции по темата с американските 
централи. По думите ѝ институциите дължат пълна прозрачност по тази тема. 
Мая Манолова информира, че предстои да проведе подобен разговор и с представителите на американските централи, 
като паралелно с това ще изиска от компетентните институции – Министерство на енергетиката, Министерство на 
финансите и КЕВР, информация за това какво е предприела всяка от тези институции по казуса и направени ли са 

http://aobe.bg/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%81/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/04/21.jpg
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съответните анализи и разчети за възможните сценарии. „Притеснителна е липсата на пълна информация за това какви 
действия са предприети от институциите и на каква фаза са тези действия. И, второ, правила ли е някоя от тези 
институции икономически, финансов и правен анализ за евентуалните последици от предоговарянето или 
развалянето на договорите за двете централи“, заяви Мая Манолова. 
ВИЖТЕ ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА СЛЕД СРЕЩАТА: 
 
Dnevnik.bg 
 
√  Бизнесът смята, че американските тецове изземват непазарно милиони от домакинствата 
Всяка година т. нар. американски централи - "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" непазарно изземват от 
българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. Това каза председателят на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова, 
съобщи БТА. 
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
Асоциацията на българските работодатели - Божидар Данев (Българска стопанска камара), Васил Велев(АИКБ), Кирил 
Домусчиев(КРИБ) и Цветан Симеонов(БТПП), в качеството си на физически лица, подадоха жалба до националния 
омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. 
В жалбата си до обществения защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки 
срещу нарушаване на правата на потребителите от страна на тези централи. 
Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземване на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. Те смятат, че това е факт, защото енергийнитя регулатор КЕВР е 
определил референтна цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се задължава да плаща по 106.70 лв за 
"КонтурГлобал Марица-изток 3" и 168.66 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", което е повече от двата пъти над пазарната цена. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ посочи, че днес електрическата енергия на борсата струва около 45 лева, 
като последната седмица цените са били между 66 и 36 лева за мегаватчас. Според изчисленията на Велев всяко българско 
домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, като срещу тези пари обаче не получава престация. 
"Точната дума е, че това е грабеж", изтъкна Васил Велев. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема 
на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-ата, когенерациите и някои топлофикации. Според 
нея в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните българските 
институции по темата. 
Манолова информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за срещата с 
работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с омбудсмана, която ще се проведе тази или другата 
седмица. Освен това Манолова обяви, че ще поиска пълна информация от министерствата на енергетиката и финансите, 
както и от КЕВР, за да обяснят какви действия са предприети от тях по този въпрос. Тя ще поиска информация и какви са 
възможните сценарий и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите се прекратят 
 
Investor.bg 
 
√  В. Велев: Договорите за американските ТЕЦ-ове са сключени "престъпно небрежно" 
Липсва информация какво се случва с казуса около делото за недопустима държавна помощ за централите, смята 
Мая Манолова 
Договорите за т.нар. "американски" централи в Маришкия басейн са сключени "престъпно небрежно" или "престъпно 
корумпирано", коментира председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след 
среща с омбудсмана Мая Манолова.  
Пред журналисти той беше категоричен, че договорите трябва да бъдат прекратени и централите да излязат на свободния 
пазар. Той цитира и методика, според която "КонтурГлобал", собственикът на ТЕЦ "Марица изток" 3, вече е изплатил 
инвестицията си. Що се отнася до другата централа - AES Гълъбово ТЕЦ "Марица изток" 1, остава още малка сума (около 
100 млн. лева) до изплащане на инвестицията и тя може да бъде покрита от правителството при прекратяване на договора. 
Работодателите отново заплашват с протести, които този път ще бъдат пред централите в Маришкия басейн и пред ТЕЦ 
Варна. Според информация на Велев централата в е подала ценово заявление за участие на регулирания пазар при цена 
от 191 лева за мегаватчас за 2 млн. мегаватчаса за следващия регулаторен период. По методиката на енергийния регулатор 
това искане може да бъде намалено до 161 лева, или годишно разходите ще бъдат 250 млн. лева. Това ще увеличи цената 
на тока с 16% за домакинствата, изчисляват още от бизнеса. 
На 23 март ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и 
Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба до омбудсмана срещу двете централи на AES 
България и „Контур Глобал”. Основанието за това е "непазарно изземване на доходи" от страна на двете централи на 
стойност 486 млн. лева за едногодишен регулаторен период. 
Велев обясни, че всяко българско домакинство плаща по 161 лева на година по тези договори. "Това е грабеж", категоричен 
беше той. 
Велев изчисли и откъде идва това непазарно изземване. Всяка година Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
определя референтна цена на електроенергията и за този регулаторен период тя е 70 лева за мегават час, каза Велев. Той 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=748&v=m_rpjFpA-k4
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посочи, че цената на ТЕЦ "Марица изток" 1 е 106,76 лева за мегават час, а на ТЕЦ "Марица изток" 3 - 168,66 лева. Цената 
на електроенергията на борсата също е по-ниска. 
Велев заяви още, че договорите с двете централи противоречат на европейското законодателство. 
От бизнеса са категорични, че американските централи са всъщност тези, които гонят чуждите инвеститори, цитирайки 
отказа на "Аурубис" да изгради втори завод в България - заради високата цена на тока. Според техните изчисления маржът 
на оперативната печалба на централите е в размер на 54-59%. 
Работодателите "чукат на отворена врата", коментира Мая Манолова и допълни, че е ангажирана с цената на тока, парното 
и другите монополисти от първия ден на своя мандат. Според нея няма никаква прозрачност какво се случва с процедурата, 
която се води в Брюксел за нерегламентираната държавна помощ към двете централи. 
Манолова каза още, че няма информация и дали е правен финансов анализ дали ще има неустойки при предсрочно 
прекратяване или предоговаряне на договорите. Институциите дължат информация на обществото по тази важна тема, 
категорична беше тя. 
Омбудсманът анонсира, че собствениците на двете централи са поискали среща с нея по жалбата на работодателите. Тя 
допълни, че ще изиска и информация от Министерството на енергетиката и Министерството на финансите за 
възможностите да бъдат предсрочно развалени договорите на централите. 
Преди месец енергийният министър Теменужка Петкова съобщи в парламента, че в договорите на двете централи са 
вписани неустойки в размер на общо 3 млрд. лева. 
 
БТВ 
 
√  Американските централи изземвали непазарно всяка година от българските домакинства над 486 млн. лева 
Всяко българско домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, изчисляват работодатели 
Всяка година т. нар. американски централи – "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" непазарно изземват от 
българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. Това каза председателят на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
АОБР – Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха 
жалба до националния омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. 
В жалбата си до обществения защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки 
срещу нарушаване на правата на потребителите от страна на тези централи. 
Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземването на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. 
Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се 
задължава да плаща по 106, 70 лв. за "КонтурГлобал Марица-изток 3" и 168, 66 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", което е повече 
от двата пъти над пазарната цена. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ посочи, че днес електрическата енергия на борсата струва около 45 лева, 
като последната седмица цените са били между 66 и 36 лева за мегаватчас. 
Според изчисленията на Велев всяко българско домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, 
като срещу тези пари обаче не получават престация. "Точната дума е, че това е грабеж", изтъкна Васил Велев. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема 
на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-ата, когенерациите и някои топлофикации. 
Според нея в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните българските 
институции по темата. 
Манолова информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за срещата с 
работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с омбудсмана, която ще се проведе тази или другата 
седмица. 
Освен това Манолова обяви, че ще поиска пълна информация от министерствата на енергетиката и финансите, както и от 
КЕВР, за да обяснят какви действия са предприети от тях по този въпрос. Тя ще поиска информация и какви са възможните 
сценарий и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите се прекратят. 
 
ТВ Европа 
 
√  Бизнесът: Американските централи ощетяват домакинствата с 486 млн. лв. годишно 
Работодателските организации отново са готови на протести заради сектор „Енергетика“- този път причините са 
американските централи и ТЕЦ Варна. Те изнесоха данни, че ТЕЦ Марица Изток 1 и 3 годишно ощетвяват българите с 486 
млн. лв. заради преференциалните цени, на които Националната електрическа компания е задължена да изкупува 
произведения от тях ток. Всяка година КЕВР определя референтна цена на електроенергията и за сегашния регулаторен 
период тя е 70 лева за мегават час. Цената на ТЕЦ „Марица изток“ 1 е 106,76 лева за мегават час, а на ТЕЦ „Марица изток“ 
3 – 168,66 лева. От бизнеса се въпротивиха и на искането на ТЕЦ Варна за участие на регулирания пазар при цена от 191 
лева за мегаватчас за 2 млн. мегаватчаса за следващия регулаторен период. 
Васил Велев – председател на АИКБ : 
„Всяка година тези две централи непазарно изземват от българските домакинства 486 млн. лв. Това е за едногодишен 
регулаторен период. Ако тази сума я разделим на домакинствата в България, според последното преброяване те са 3,6 
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млн. лесно се получава, че от всяко българско домакинство за едногодишен период те изземват доход в размер на 161 
лв.“ 
Заради това от бизнеса са категорични, че договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени. 
Работодателите обявиха и нова готовност за протести. 
Васил Велев – председател на АИКБ: 
„Вдигаме степента на готовност за протести – отново кода от жълт става оранжев. Най-вероятно протестите ще се 
провеждат пред американските централи и пред ТЕЦ Варна.“ 
Правителстовото вече започна стъпки по разваляне на договорите с американските централи. От своя страна те поискаха 
три месеца, за да се запознаят с предложената от Министерството на енергетиката методология за прекратяване на 
дългосрочните им договори за изкупуване на ток. Механизмът за обезщетението е одобрен от Европейската комисията 
,която също изрази готовност да съдейства на българската държава в преговорите за прекратяване на договорите и 
извеждането на двете въглищни централи на свободния пазар. Преди месец енергийният министър Теменужка Петкова 
съобщи в парламента, че в договорите на двете централи са вписани неустойки в размер на общо 3 млрд. лева. 
 
Канал 3 
 
√  Бизнесът при омбудсмана: Американските централи изземват по 161 лв. от всеки дом, това е грабеж! 
Чукате на отворена врата, подкрепи ги Мая Манолова 
486 млн. лв. изземват американските централи годишно над пазара, това е тъй наречено непазарно изземване на доход, 
обяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал след срещата на бизнеса с омбудсмана Мая Манолова. Това 
е печалба, по-голяма и от наркобизнеса, възмутени са работодателите. 
"За нас е безспорно, че тези договори трябва да бъдат прекратени, американските централи да продават на борсата", заяви 
Велев в отговор на Канал 3. 
По думите му, всеки ден българските граждани разбират, че въпросните щатски инвеститори ги ограбват. 
До срещата се стигна, след като бизнесът сезира обществения защитник за държавната помощ спрямо американските 
"Марици", които работят по договори, сключени още по времето на правителството на Иван Костов. Именно кабинетът на 
СДС им гарантира огромни печалби за десетилетия напред чрез договорите, което си е откровена държавна помощ. Това 
стана чрез  заложени в договорите преференции при цените на изкупуването на тока за двата ТЕЦ-а. 
"Ако сумата я разделим на 3,6 млн. домакинства в България, излиза, че от всяко домакинство се изземват по 161 лв. на 
година. Това е грабеж!", възкликна Велев. 
"За американските централи няма европейска политика, това е неправомерна държавна помощ и е крайно време с това 
да се приключва. Крайно време е да се предоговорят тези договори. Наш дълг е като граждани, ползвайки се от 
възможността да сезираме омбудсмана", допълни той. 
"Чукате на отворена врата", увери бизнеса Мая Манолова. Да се регламентира обемът на тези преференции 
законодателно, апелира още тя. Това, което е притеснително, е липсата на достатъчно информация и прозрачност какви 
действия точно е предприела всяка една от отговорните институции по темата, постави проблема Манолова, като визира 
и КЕВР. 
Тя попита водят ли се преговори с ръководствата на централите и какви биха били последиците от един арбитраж в случай 
на предсрочно прекратяване на тези договори, посочи още омбудсманът. Имам поискана среща от ръководствата на 
Марица 1 и Марица 3, каза още Манолова, което ще разговаря и с тях. Тя се съгласи категорично, че сметката се плаща от 
българските домакинства към момента и на това трябва да се сложи край. 
Работодателските организации обявиха още, че са в готовност за нов протест заради предстоящото включване на ТЕЦ 
Варна в енергийната система на страната. 
Според техни данни НЕК ще плаща по 191 лв. за мегават час, което ще оскъпи с 16% тока за бита от следващия регулаторен 
период. Конкретни срокове и дати за евентуалния протест не бяха споменати. 
 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√  Васил Велев, АИКБ: Вдигаме степента на готовност за протести заради цените на ел.енергията от американските 
централи 
Вдигаме степента на готовност за протести от жълта на оранжева. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България на пресконференция след среща с омбудсмана Мая Манолова за произвежданата ел. 
Енергия от американските централи „Марица Изток 1“ и „Марица Изток 3“.  
„Най-вероятно протестите ще се провеждат пред американските централи и пред ТЕЦ-Варна“, заяви той.  
„В петък в КЕВР беше внесено удостоверение от ТЕЦ-Варна, което накратко можем да резюмираме така: „Искаме и ние 
като американските централи“, посочи Васил Велев. 
„За да не ни попитат след време защо на протестирахте за ТЕЦ-Варна, когато подадохте заявлението, обявяваме готовност 
за протест“, коментира той.  
„Щетата е 250 млн. лева годишно за регулаторен период. Ако ТЕЦ-Варна замени АЕЦ „Козлодуй“, а то няма кой друг да го 
замени, тези 250 млн. лева ще трябва да се надплатят от домакинствата, което ще повиши цената на ел. Енергия с 16% за 
следващия регулаторен период“, изтъкна председателят на АИКБ и уточни, че изчисленията съвпадат с тези на КЕВР. „Това 
е нещо, с което бизнесът не може да се съгласи по никакъв начин. Ще използваме всички възможни легални средства да 
не го допуснем“, посочи Васил Велев.  
„Следващата степен на готовност е червено, което значи дата за протест“, каза още той. 
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Днес+ 
 
√  Работодателите с код "оранжев" за протести пред американските централи и ТЕЦ "Варна" 
Работодателите вдигнаха от код "жълт" на код "оранжев" готовността си за протести пред американските централи, но и 
пред ТЕЦ "Варна". Това обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България на 
пресконференция след среща с омбудсмана Мая Манолова. Работодателите и написаха писмо като граждани и поискаха 
защита на домакинствата от преференциалните цени на "Ай И Ес Марица изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3", а 
вчера се срещнаха с нея. 
Биснесът ще протестира и ТЕЦ "Варна", тъй като има информация, че в петък, 30 март, тази централа е внесла в КЕВР 
предложение за цена от 1 юли от 191 лв. за мегаватчас. КЕВР може да свали до 161 лв., но повече не може, тъй като 
разходите за производството на ток при нея са високи и са над пазарните цени, каза Велев. Тази централа тръгва по модела 
на американските, заяви още той. 
КРИБ, АИКБ и БСК за се съгласили да се повиши степента на готовност за протест, това не е направила БТПП, тъй като 
председателят й - Цветан Симеонов, е в Истанбул на бизнес форум. Велев заяви, че се надява и палатата да се присъедини 
към готовността за протест. 
На съвместната пресконференция Велев съобщи, че американските централи изземват на година от българските 
домакинства 476,4 млн. лв. При 3,5 млн. домакинства в България това прави 161 лв. за всяко. 
Той напомни и цените - 106,76 лв. за мегаватчас за ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3" и 168,66 лв. за ТЕЦ "АЙ И ЕС 
Марица-изток 1". А цената, определена от КЕВР, е 70 лв. Близко до това са и пазарната цена. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгени Иванов пък съобщи, че оперативната печалба на двете централи е 54 и 59%, 
каквато и наркобизнесът не прави. 
Манолова съобщи, че ще има срещи, поискани от ръководствата на американските централи. Тя пък от своя страна ще 
настоява за срещи с Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, парламентарната комисия по 
енергетика и КЕВР, за отговор на въпроси. Омбудсманът заяви, че няма информация какво правят българските институции 
по договорите с двата теца. "Знаем ли на каква фаза е процедурата на ЕК по повод преференциалните цени за двете 
централи. Какви биха били последствията от разваляне на договорите и от евентуалните арбитражни дела във Вашингтон, 
пита Манолова. 
Тя иска информация изготвян ли е икономически, финансов и правен анализ какви биха били последствията при 
различните сценарии на действие. Припомни, че са предвидени неустойки от 3 млрд. лв. при разваляне на договорите. 
"Не съм съгласна българските граждани да плащат затова, както и да плащат санкциите, които евентуално ЕК би наложила, 
ако установи нерегламентирана държавна помощ с преференциалните цени на американските тецове." 
Тя заяви, че най-добрият начин е да се върви по пътя на преговорите. 
 
В. Монитор 
 
√  Заради искане НА ТЕЦ „ВАРНА: Токът за бита може да скочи с 16%  
Заради поискана висока цена от ТЕЦ „Варна“ за доставки на електроенергия за регулирания пазар има риск цената на тока 
за бита да скочи с 16%. Това алармира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев на пресконференция след среща с ръководители на работодателските организации с омбудсмана Мая Манолова. 
Той цитира данни, че централата е подала ценово заявление за 191 лв./МВтч за 2 млн. мегаватчаса за следващия 
регулаторен период, започващ от 1 юли. Според Велев по методиката на КЕВР това искане може да бъде намалено до 161 
лева, което ще натовари домакинствата с още 250 млн. лв. 
Относно проблемите с американските тецове в Маришкия басейн шефът на АИКБ назова сумата от 486 млн. лв. или по 161 
лв. на домакинство на всеки 12 месеца, които заради договорите, сключени преди доста години от премиера Иван Костов, 
се изземват по непазарен начин от джобовете на всички български потребители на битова електроенергия. Според него 
това се случва, защото всяка година Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя референтна цена на 
електроенергията и за този регулаторен период тя е 70 лева за мегават час. По думите му на ТЕЦ "Марица изток" 1 е 106,76 
лева за мегават час, а на ТЕЦ "Марица изток" 3 - 168,66 лева. „В същото време цената на електроенергията на борсата също 
е доста по-ниска“, каза той. 
Велев отново припомни позицията на работодателите за прекратяване на договорите и излизане на тези тецове на 
свободния пазар. Той цитира и методика, според която "КонтурГлобал", собственикът на ТЕЦ "Марица изток" 3, вече е 
изплатил инвестицията си, а за другата централа - AES Гълъбово ТЕЦ "Марица изток" 1, оставали още 100 млн. лв. до 
изплащане на инвестицията и тя можело да бъде покрита от хазната при евентуално прекратяване на договора. 
В тази връзка с проблемите с договорите за дългосрочно изкупуване работодателите отново заплашиха с протести 
„Този път те ще бъдат пред централите в Маришкия басейн и пред ТЕЦ „Варна“, обясни Велев. 
Изпълнителният директор на КРИБ Евгени Иванов заяви, че подобни договори за скъп ток гонят сериозните инвеститори 
от страната. Той посочи за пример неизпълнения проект на голяма германска металургична фирма, имаща завод у нас, 
която е предпочела да отвори новата си мощност в Хамбург. Според него оперативната печалба на US централите е в 
размер на 54-59%. 
Омбудсманът на Републиката Мая Манолова призова КЕВР, министерството на енергетиката и ресорната комисия в 
парламента да направят точен разчет за различните сценарии при прекратяване на договорите с американските централи. 
Тя информира за поискана среща с нея от ръководствата на въпросните тецове и уточни, че това може да стане до дни. 
Според Манолова липсва и информация докъде е стигнала процедурата в Еврокомисията, инициирана преди няколко 
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години от България за определянето на преференциалните договори с американските централи като непозволена 
държавна помощ. 
На 22 февруари енергийният министър Теменужка Петкова съобщи в парламента, че в договорите на двете централи са 
вписани неустойки за общо 3 млрд. лева. 
 
Dnes.bg 
 
√  Договорите за американските ТЕЦ-ове – да бъдат прекратени 
Всяко домакинство плаща по 161 лева, скочиха работодатели 
Договорите за т.нар. "американски" централи в Маришкия басейн са сключени "престъпно небрежно" или "престъпно 
корумпирано", коментира председателят на АИКБ Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
Пред журналисти той беше категоричен, че договорите трябва да бъдат прекратени и централите да излязат на свободния 
пазар. Той цитира и методика, според която "КонтурГлобал", собственикът на ТЕЦ "Марица изток" 3, вече е изплатил 
инвестицията си. Що се отнася до другата централа - AES Гълъбово ТЕЦ "Марица изток" 1, остава още малка сума (около 
100 млн. лева) до изплащане на инвестицията и тя може да бъде покрита от правителството при прекратяване на договора. 
Работодателите отново заплашват с протести, които този път ще бъдат пред централите в Маришкия басейн и пред ТЕЦ 
Варна. Според информация на Велев централата е подала ценово заявление за участие на регулирания пазар при цена от 
191 лева за мегаватчас за 2 млн. мегаватчаса за следващия регулаторен период. По методиката на енергийния регулатор 
това искане може да бъде намалено до 161 лева, или годишно разходите ще бъдат 250 млн. лева. Това ще увеличи цената 
на тока с 16% за домакинствата, изчисляват още от бизнеса. 
На 23 март ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на АОБР – 
Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, изпратиха жалба 
до омбудсмана срещу двете централи на AES България и „Контур Глобал”. Основанието за това е "непазарно изземване на 
доходи" от страна на двете централи на стойност 486 млн. лева за едногодишен регулаторен период. 
Велев обясни, че всяко българско домакинство плаща по 161 лева по тези договори. "Това е грабеж", категоричен беше 
той. 
Той изчисли и откъде идва това непазарно изземване. Всяка година Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) 
определя референтна цена на електроенергията и за този регулаторен период тя е 70 лева за мегават час, каза Велев. Той 
посочи, че цената на ТЕЦ "Марица изток" 1 е 106,76 лева за мегаватчас, а на ТЕЦ "Марица изток" 3 - 168,66 лева. Цената на 
електроенергията на борсата също е по-ниска. 
Велев заяви още, че договорите с двете централи противоречат на европейското законодателство. 
От бизнеса са категорични, че американските централи са всъщност тези, които гонят чуждите инвеститори, цитирайки 
отказа на "Аурубис" да изгради втори завод в България - заради високата цена на тока. Според техните изчисления 
опиративната печалбата на централите е в размер на 54-59%. 
Работодателите "чукат на отворена врата", коментира Мая Манолова и допълни, че е ангажирана с цената на тока, парното 
и другите монополисти от първия ден на своя мандат. Според нея няма никаква прозрачност какво се случва с процедурата, 
която се води в Брюксел за нерегламентираната държавна помощ към двете централи. 
Манолова каза още, че няма информация и дали е правен финансов анализ дали ще има неустойки при предсрочно 
прекратяване или предоговаряне на договорите. Институциите дължат информация  на обществото по тази важна тема, 
категорична беше тя. 
Омбудсманът анонсира, че собствениците на двете централи са поискали среща с нея по жалбата на работодателите. Тя 
допълни, че ще изиска и информация от Министерството на енергетиката и Министерството на финансите за 
възможностите да бъдат предсрочно развалени договорите на централите. 
Преди месец енергийният министър Теменужка Петкова съобщи в парламента, че в договорите на двете централи са 
вписани неустойки в размер на общо 3 млрд. лева. 
 
Economic.bg 
 
√  ТЕЦ „Варна“ ще струва на потребителите 250 млн. лв. годишно 
Ако централата бъде присъединена и получи преференциални цени, в следващия регулаторен период цената на тока 
ще скочи с 16% 
Включването на ТЕЦ „Варна“ към енергийната система на България ще струва на потребителите 250 млн. лв. за всеки 
регулаторен период. Така цената на електроенергията ще се вдигне средно с 16% през следващия ценови период. Това 
каза председателят на АИКБ Васил Велев, който заедно със своите колеги от другите три работодателски организации – 
КРИБ, БСК и БТПП, се срещнаха с омбудсмана Мая Манолова. 
Според работодателите централата, която в края на миналата година бе купена от бившия транспортен министър в 
кабинета „Орешарски“ Данаил Папазов за 50 млн. лв., е заявила готовност за производството на 2 млн. MWh 
електроенергия, която трябва да се изкупува от НЕК на цена 191 лв./MWh, при средна за пазара 70 лв./MWh.  
Също така работодателите обявяват „код оранжев“ за готовност за протести заради продължаващите договори с 
американските централи и предстоящото включване на ТЕЦ „Варна“ към системата. При обявяването на "код червено" 
вече ще сме готови с датата за протеста, каза още Велев. Той определи включването на ТЕЦ-а като трета американска 
централа, тъй като за изкупуването на енергията от него отново ще се счита за неправомерна държавна помощ. 
Манолова подкрепи работодателите в позицията им като каза, че вече имаме сключени договори с американските 
централи, които ни ощетяват и сега може да предотвратим това да не се случи и с ТЕЦ "Варна".  



7 

 

Работодателите са разговаряли с омбудсмана и за договорите с американските централи "Ей И Ес Гълъбово" и 
"КонтурГлобал Марица-изток 3". След срещата стана ясно че, тя ще поиска от всички отговорни институции ( Министерство 
на енергетиката, Министерство на финансите, КЕВР и Комисия по енергетика) анализ за всички възможни сценарии, които 
може да се предприемат с договорите.  
"Обърнахме се в качеството си на физически лица към омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. 
американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година тези централи 
изземват 486.4 млн. лева за годишен регулаторен период. Тези числа са определени от КЕВР. 
Той определи договорите с централите като престъпни и небрежно сключени. Според изчисленията на работодателите, 
заради неизгодните договори годишно всяко българско домакинство (3.6 млн. домакинства) плаща 161 лв.  
Манолова пък обясни, че бизнесът "чука на отворена врата" и омбудсманът е готов да чуе всяко оплакване, както и да се 
обърне към компетентните органи. "Липсва информация какво се случва и какви действия са предприели институциите", 
каза тя и допълни, че ще поиска анализ на ситуацията. 
 
Actualno.com 
 
√  Работодателите готови на протест, искат прекратяване на договорите с американските централи  
За нас е безспорно, че тези договори трябва да бъдат прекратени и американските централи да продават на борсата и на 
пазара. Ние надплащане държавна помощ над пазара.  
Вдигаме степента на готовност за протести пред американските централи и пред ТЕЦ Варна, защото и те са поискали да 
работят като американските централи. ТЕЦ Варна са заявили 2 млн. Мегават часа. Това е нещо като трета американска 
централа, която иска да работи по този модел. Степента в момента за протест е с код "Оранжево", ако стане с код 
“Червено”, това означавало вече дата за протест. 
Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България на пресконференция след 
среща с омбудсмана Мая Манолова за произвежданата електроенергия от американските централи Марица Изток 1 и 
Марица Изток 3. 
"Обърнахме се в качеството си на физически лица към Омбудсмана относно непазарното изземане на доходи от т.н. 
Американски централи. Смятаме, че по линията на дългосрочно сключени договори с НЕК, всяка година тези централи 
изземват 486 400 000 лева за годишен регулаторен период. Тези числа са определени от КЕВР. Това, което е над цената 
определена от КЕВР, е на пазарно изземане на доходи.  
Плащаме скъпо и прескъпо за това, че ги има централите, но не получаваме ел. енергия. Най-изгодно ни е тези централи 
да работя на пълен капацитет, защото тогава ни излизат най-евтино. От всяко българско домакинство непазарно тези 
централи изземват доход от 161 лв. месечно", коментира още Велев. Според него е крайно време договорите на тези 
централи да се предоговорят. 
"Искам да обърна вниманието ви на факта, че такива подобни централи имаше в Полша и Унгария. Те отдавна прекратиха 
тези договори. Няма да открием топлата вода, ако ние направим същото. За нас е безспорно, че тези договори трябва да 
бъдат прекратени и американските централи да продават на борсата и на пазара. Ние надплащане държавна помощ над 
пазара. Що се отнася до ТЕЦ 1, там остава неголяма сума, която да бъде изплатена и централата да излезе на свободния 
пазар. Американският посланик в свое официално заявление зае неутрална позиция, което според мен е малко. Аз ще си 
позволя да му дам съвет - да даде енергично и настойчиво съвети на двете централи и този процес да приключи час по-
скоро. Хората в България разбират, че тези инвеститори ги ограбват", допълни той. 
Омбудсманът Мая Манолова също се обяви за разваляне на договорите.  
"Работодателите чукат на отворена врата при омбудсмана. Нашата позицията на институцията е ясна - доказала съм, че 
съм ангажирана с темата за цената на ел. енергията. Наясно съм, че до голяма степен високите цени на ел. енергията се 
определят от възможностите за преференциално търгуване на енергийния пазар и съм на мнение, че трябва да има 
промени в законодателството, които да регулират обема на тези преференции", заяви тя. 
Прочети повече "Това, което е наистина притеснително, е какво точно се случва и какви действия е предприела всяка от 
отговорните институции по темата с американските централи. Например що се касае до държавната помощ - какво би се 
случило при предсрочно прекратяване на тези договори. На мен ми липсва какви действия са предприети от институциите 
и на каква фаза са те и второ, правил ли е някой анализи за това какви биха били последиците от евентуалното 
предоговаряне или разваляне на тези договори. Институциите дължат пълна прозрачност по тази тема. Аз например нямам 
отговори дали КЕВР е направила детайлен анализ на тези дългосрочни договори и дали ако те са неизгодни, да се направят 
препоръки за тяхното предоговаряне. Имам поискана среща от ръководствата на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 и ще поискам пълна 
информация от МЕ, МФ и КЕВР и ще питам дали някоя от тези институции разполага с финансов анализ, с правен анализ и 
с икономически разчети и в крайна сметка каква е цената, която трябва да платят българските граждани", допълни 
Манолова. 
Ако ЕК признае нерегламентираната държавна помощ, ще има санкции, предупреди тя.  
Според работодателите присъствието на американките централи като инвеститори гони всъщност истинските инвеститори 
у нас и те застават зад препоръките на Мая Манолова.  
 
Novini.bg 
 
√  Работодатели: Американските централи грабят, и в наркобизнеса няма такава печалба 
Обърнахме се с жалба към омбудсмана Мая Манолова заради непазарно изземване на доходи от американските 
централи. Това каза на пресконференция председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
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Договорите с централите са сключени по времето на Иван Костов и са подсилени по времето на тройната коалиция, добави 
той. В момента централите изземват 486 400 000 лв. за едногодишен регулаторен период - това са платени над пазарните 
цени, надплатено, заяви Велев.  
НЕК изкупува произведения от централите ток от скъпо по-скъпо, а дори когато не изкупува, плаща за разполагаемост - за 
това, че ги има централите. Оказва се, че по силата на договора е най-изгодно централите да работят на пълна пара, посочи 
Васил Велев. По думите му американските централи изземват неправомерно по 161 лв. от всяко българско семейство 
годишно. Точната дума за това е грабеж. Крайно време е договорите да се предоговорят, подчерта Велев.  
Мая Манолова заяви, че подкрепя предложението да има законодателни промени в тази насока. Притеснителна е липсата 
на информация и прозрачност какво точно е предприела всяка българска институция по темата.  
Ще поискам пълна информация от Министерството на енергетиката, Министерството на финансите и КЕВР за това какви 
действия са предприети от тези институции, на каква фаза са процедурите, разполагат ли с информация какви са 
възможните сценарии и каква е цената, която ще бъде платена от българските домакинства, заяви Манолова. 
Работодателите заявиха, че американските централи работят с огромна печалба, заради което цената на тока в германския 
град Хамбург, например, е по-ниска, отколкото в България.  
Дори в наркобизнеса няма такава печалба, подчертаха работодателите. Печалбата на тези електроцентрали е 54%-59%. 
Тези договори трябва да бъдат прекратени, каза Васил Велев. По думите му американският посланик е заел неутрална 
позиция. Велев обаче му даде съвет - да се включи енергично в този процес. Хората в България не са глупави. Тези числа 
ще излизат все по-често.  
Мая Манолова допълни от своя страна, че е важно да се чуе мнението на институциите, които водят този процес. Къде е 
КЕВР е другият въпрос, който ще задам, каза Манолова. 
Мая Манолова заяви още че ще поиска среща с ръководствата на ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3. Ще поискам и пълна информация от 
министерството на енергетика. Какви действия са предприети и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските 
граждани. Васил Велев направи важно съобщение в края на пресконференцията.  
По думите му то е съгласувано с председателя на КРИБ Кирил Домусчиев. Вдигаме степенна на готовност за протест от 
жълт на оранжев, каза Велев. Готови сме да протестираме пред американските централи, така и пред ТЕЦ Варна. 
Цялата пресконференция може да гледате тук. 
 
News.bg 
 
√  Американските Марици печелят повече от наркобизнеса, скочиха работодатели  
Американските Марици непазарно изземват доходите ни. За това алармира Васил Велев от АИКБ, който заедно с други 
ръководители на работодателски организации, сезира омбудсмана Мая Манолова. 
Оказва се, че даваме и неправомерна държавна помощ за американските Марици. Всичко това буди недоволството на 
бизнеса. "Европейското право е в конфликт с тези централи", убеден е Велев. По думите му вече е крайно време да се 
предоговорят дългосрочните договори с американските Марици. 
И тъй като нееднократно бизнесът се е обръщал към институциите без резултат, сега се сезира и омбудсманът. Бизнесът е 
изчислил, че американските централи генерират такава печалба, каквато няма и в наркобизнеса. 
Иначе работодателите смятат, че трябва да се развалят договорите с американските Марици. 
На брифинга омбудсманът Мая Манолова обясни, че бизнесът чука на отворена врата в нейно лице. "Ангажирана съм с 
темата за цената на електрическата енергия", увери общественият защитник. Според нея в голяма степен високите цени 
се дължат и на преференциите на някои дружества в сектора. "На мнение съм, че трябва да има и изменения в 
законодателството", посочи омбудсманът. 
Манолова е недоволна, че няма яснота какви действия са предприели родните институции, за да се сложи край на това 
привилегировано положение. "Институциите дължат пълна прозрачност по тази изключително важна тема на българското 
общество", изтъкна общественият защитник. 
Скоро Манолова ще разговаря с американските Марици. Тя ще пита и институциите за възможните сценарии за 
предоговаряне на договорите или прекратяването им с тези централи. Манолова обаче иска решение, при което сметката 
да не се плати от българските граждани. 
Иначе стана ясно, че бизнесът отново вдига готовността си за протест като обявява код оранжев. Протестът ще е пред ТЕЦ 
"Варна" и ще е под мотото "Искаме и ние като американските централи". 
"Не е луд този, който яде зелника, а този, който му го дава", констатира Мая Манолова. 
 
Cross.bg 
 
√  Американските централи изземвали непазарно всяка година от българските домакинства над 486 млн. лева 
Всяка година т. нар. американски централи - "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" непазарно изземват от 
българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. Това каза председателят на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
АОБР - Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха 
жалба до националния омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. 
В жалбата си до обществения защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки 
срещу нарушаване на правата на потребителите от страна на тези централи. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_rpjFpA-k4
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Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземването на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. 
Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се 
задължава да плаща по 106, 70 лв. за "КонтурГлобал Марица-изток 3" и 168, 66 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", което е повече 
от двата пъти над пазарната цена. 
Председателят на Управителния съвет на АИКБ посочи, че днес електрическата енергия на борсата струва около 45 лева, 
като последната седмица цените са били между 66 и 36 лева за мегаватчас. 
Според изчисленията на Велев всяко българско домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, 
като срещу тези пари обаче не получават престация. "Точната дума е, че това е грабеж", изтъкна Васил Велев. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема 
на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-ата, когенерациите и някои топлофикации. 
Според нея в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните българските 
институции по темата. 
Манолова информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за срещата с 
работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с омбудсмана, която ще се проведе тази или другата 
седмица. 
Освен това Манолова обяви, че ще поиска пълна информация от министерствата на енергетиката и финансите, както и от 
КЕВР, за да обяснят какви действия са предприети от тях по този въпрос. Тя ще поиска информация и какви са възможните 
сценарий и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите се прекратят. 
 
Flagman.bg 
 
√  Всяко семейство дава 161 лв. от джоба си на американските централи 
НЕК плащала на двете централи два пъти над пазарната цена 
161 лв. на година плаща всяко българско домакинство на американските централи. Такива изчисления направи 
председателят на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев след среща 
с омбудсмана Мая Манолова. 
Всяка година т. нар. американски централи - "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" непазарно изземват от 
българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. 
Работодателските организации в качеството си на физически лица подадоха жалба до омбудсмана Мая Манолова срещу 
двете американски централи. 
В жалбата си те настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки срещу нарушаване на правата на 
потребителите от страна на тези централи. 
Според тях Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е определила референтна цена от 70 лева на мегаватчас, а 
на тези централи НЕК се задължава да плаща по 106 лв за "Контур Глобал Марица-изток 3" и 168 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", 
което е повече от двата пъти над пазарната цена. 
Омбудсманът Мая Манолова коментира също, че ще поиска цялата информация по сделките с американските централи и 
дали сега се водят някакви преговори за развалянето на тези договори от отговорните за това институции. 
Манолова обяви още, че представителите на американските централи също са поискали среща с нея, която предстои 
следващата седмица. 
Омбудсманът ще поиска и отговор какви са възможните сценарии и каква ще бъде крайната цена, която ще платят 
българските граждани, ако договорите се прекратят. 
Велев от своя страна добави, че работодателите вдигат степента на готовност за протеста си. 
От жълт на оранжев код, като протестите им най-вероятно ще се провеждат пред американските централи и ТЕЦ Варна. 
Причината да протестират пред ТЕЦ Варна е, че в петък в КЕВР е дошло заявление, според което е станало ясно, че цената, 
на която ТЕЦ-ът се готви да продава електороенергия, е 191 лв. за мегават часа – в сравнение на пазара – 70 лв. Което по 
думите на Велев, а и според изчисленията на КЕВР щяло да повиши цената с 16%. 
„Искаме и ние да продаваме като американските централи. Това е недопустима държавна помощ“, каза още Васил Велев. 
 
Manager.bg 
 
√ Работодателски организации с тежки обвинения към американските централи 
Всяка година т. нар. американски централи - "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица-изток 3" непазарно изземват от 
българските домакинства 486 400 000 лева за едногодишен регулаторен период. Това каза председателят на Управителния 
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев след среща с омбудсмана Мая Манолова. 
Миналата седмица ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации, членове на 
АОБР - Божидар Данев, Васил Велев, Кирил Домусчиев и Цветан Симеонов, в качеството си на физически лица, подадоха 
жалба до националния омбудсман Мая Манолова срещу двете американски централи. 
В жалбата си до обществения защитник работодателите настояват за незабавно разследване и предприемане на мерки 
срещу нарушаване на правата на потребителите от страна на тези централи. 
Васил Велев уточни, че работодателите са се обърнали с жалба до омбудсмана заради непазарното изземването на доходи 
от българските граждани от т.нар. американски централи. Те смятат, че това е факт, защото КЕВР е определил референтна 
цена от 70 лева на мегаватчас, а на тези централи НЕК се задължава да плаща по 106, 70 лв за "КонтурГлобал Марица-изток 
3" и 168, 66 лв. за "Ей И Ес Гълъбово", което е повече от двата пъти над пазарната цена. 
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Председателят на Управителния съвет на АИКБ посочи, че днес електрическата енергия на борсата струва около 45 лева, 
като последната седмица цените са били между 66 и 36 лева за мегаватчас. Според изчисленията на Велев всяко българско 
домакинство плаща точно по 161 лева за двете американски централи, като срещу тези пари обаче не получават престация. 
"Точната дума е, че това е грабеж", изтъкна Васил Велев. 
Омбудсманът Мая Манолова смята, че би следвало да има промени в законодателството, които да регламентират обема 
на тези преференции, от които се ползват американските централи, ВЕИ-ата, когенерациите и някои топлофикации. Според 
нея в момента липсва прозрачност какво точно се случва и какви действия са предприели отговорните българските 
институции по темата. 
Манолова информира, че след като от ръководството на американските централи са разбрали за срещата с 
работодателските организации, самите те са поискали да се срещнат с омбудсмана, която ще се проведе тази или другата 
седмица. Освен това Манолова обяви, че ще поиска пълна информация от министерствата на енергетиката и финансите, 
както и от КЕВР, за да обяснят какви действия са предприети от тях по този въпрос. Тя ще поиска информация и какви са 
възможните сценарий и каква ще бъде крайната цена, която ще платят българските граждани, ако договорите се прекратят. 
 
Дарик 
 
√  Бизнесът: Американските централи изземват по 161 лв. от всяко домакинство 
По 161 лева излизат годишно от всяко българско домакинство заради неизгодните договори между държавата и 
американските централи Марица-изток 1 и 3 за изкупуване на електроенергия. Това показва сметката на четирите 
работодателски организации, която беше представена след среща с омбудсмана Мая Манолова във връзка с тяхната 
жалба, свързана с договорите. 
От бизнеса поискаха незабавно прекратяване на договорите и предупредиха, че увеличават готовността за протести от код 
"жълто" на код "оранжево". Протестите ще се проведат пред американските централи и пред ТЕЦ-Варна, когато кодът 
стане червен, обяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
От своя страна омбудсманът Мая Манолова заяви, че ще поиска от държавните институции пълна информация за 
предприетите действия по отношение на неизгодните договори, както и за възможните сценарии за развалянето им и 
каква ще бъде крайната цена за данъкоплатците. 
Предстои и среща с ръководствата на двата ТЕЦ-а през тази седмица. По данни на бизнеса при двете централи печалбата 
е между 54 и 59 процента, каквато няма дори в бизнеса с наркотици. 
 
БГ Предприемач 
 
√  АИКБ стартира номинациите за наградите „Икономика на светло“, Срокът за изпращане на номинации е до 10.05.2018 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за ежегодните награди 
„Икономика на светло“. Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната 
икономика и да отличи водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. 
Призът „Икономика на светло“ за 2017 г. ще се присъди в три категории: 
За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на 
бизнес средата; 
За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна 
позиция; 
За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната 
икономика. 
Номинации може да направите с формуляр, публикуван на www.bica-bg.org и на Националния център „Икономика на 
светло“ www.ikonomikanasvetlo.bg, както и директно да изпращате предложения в Национален център „Икономика на 
светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща: v.radeva@bica-bg.org). Номинации се приемат за институции, 
личности и организации в посочените категории за работата им през 2017 г. Срокът за изпращане на номинации е до 
10.05.2018 г. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√  НАП и митници ще изработят схема за контрол на цистерните с гориво на фермерите 
Земеделците отмениха планирания за 3 април протест заради новия закон за горивата 
Митниците и Националната агенция за приходите ще разработят процедура за контрол върху  резервоарите на 
земеделските производители, които няма да бъдат задължени да монтират нивомерни системи, както бе планирано в нов 
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законопроект срещу контрабандата на гориво. Фермерите пък отменят планирания за 3 април протест, на който 
възнамеряваха да пратят тракторите да зареждат по бензиностанциите. 
Това стана ясно след брифинг в Министерския съвет с участието на земеделския министър Румен Порожанов, вносителя 
на законопроекта депутата Емил Димитров и представители на земеделски организации. 
Стопаните се обявиха в последните дни категорично против внесения в парламента Законопроект за административното 
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 
Вчера Порожанов отчете, че в последните дни е имало напрежение, тъй като текстовете третират земеделските 
производители като търговци и заради ангажимента на фермерите да монтират нови уреди за измерване на горивото. 
Той благодари на депутата Емил Димитров, че се е включил в разговорите с фермерите с цел промени в закона. 
Министърът беше категоричен, че секторът е на светло с ясни правила, платени данъци и акцизи. 
Предстои да бъде изготвен доклад с всички постигнати договорености до момента и баланс на интересите, който ще бъде 
внесен в Народното събрание, обеща Емил Димитров. Освен това той се ангажира между първо и второ четене да внесе 
предложенията на земедеците, които ще бъдат изготвени съвместно с екип на агроминистерството. След това законът ще 
бъде придвижен и приет. 
Законът ще влезе в сила от 1 януари 2019 г., за да могат земеделците да се подготвят. 
Депутатът декларира, че фермерите няма да понасят финансова и административна тежест и няма да декларират повторно 
данни, с които администрацията разполага. 
За регистрираните до момента ще се издадат безплатно удостоверения и ще има облекчен режим за тези, които не са 
регистрирали резервоарите за гориво досега. 
Митници и НАП ще разработят система за контрол върху  резервоарите на земеделските производители, без да се 
монтират нивомерни системи, стана ясно от думите му. 
На вчерашната среща в Министерски съвет той каза още: „Никой не възрази срещу санкциите срещу сенчестата част на 
бизнеса“. 
Депутатът обясни, че по молба на премиера поел ангажимент предложенията на земеделците да бъдат внесени между 
четенията, а Бойко Борисов му обещал ГЕРБ да подкрепят предложенията. 
 
Капитал 
 
√ Печалбата на банките през февруари спада до 189 млн. лв. 
Разходите за обезценки продължават да намаляват с двуцифрен темп, но това не успява компенсира свития лихвен 
доход 
След силния старт на годината с двуцифрен ръст на печалбата през януари за февруари финансовият резултат на банковата 
система отчита спад. Само за месеца печалбата на банките е била 72 млн. лв., като е по-ниска с близо 30 млн. лв. от 
отчетното през февруари миналата година (99.7 млн. лв.). Това показват данните на БНБ. Общо за първите два месеца на 
годината финансовият резултат на сектора е 189 млн. лв., което е равносилно на лек спад от 2.5%. 
За разлика от предходните периоди обаче слабият резултат не се обяснява с лоши кредити. Напротив, спадът на 
обезценките продължава със същия двуцифрен темп и през февруари – обемът им е по-малък от този година по-рано с 
34.2% и е 64 млн. лв. за първите два месеца на годината. И през 2017 г. тези разходи се свиваха в сравнение с предходната 
година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на активите, но спадът беше едноцифрен, докато сега 
втори пореден месец той е двуцифрен. 
Ниски лихви - ниски приходи 
Така, ако по-малкото обезценки, които банките правят в сравнение с преди година, допринесоха за силния старта на 2017 
г. в печалбата за януари, през февруари те не явно не успяват да компенсират напълно ефекта от ускоряващия се спад на 
основния им приходоизточник – нетния лихвен доход. Приходите от лихви продължават да се свиват и към края на 
февруари са с 4.4% по-малко в сравнение с година по-рано (при годишен спад през януари от 2.32%). Обемът им е 422.5 
млн. лв. Такъв беше темпът им на свиване – около 4-5% годишно, през втората половина на миналата година. 
Като цяло кредитирането набира скорост и ръстът му става все по-отчетлив, което означава и подобряване на приходите 
от лихви, макар и основната причина за размера му – ниските лихви по кредити, все още да е валидна в пълна степен. 
Прогнозите са обаче, че за тази година намаляването им ще бъде по-скоро кампанийно и в единични случаи, като се очаква 
задържане на достигнатите ниски нива и бавно обръщане на посоката през следващата година. 
Резултатът от активизиралото се кредитиране е видим при ръста на другия източник на приходи на банките, въпреки че 
той е с по-малък принос – таксите. След двуцифрения им ръст през януари (12.7% годишно) сега нетният приход от такси 
се е увеличил за двата месеца със 7.4% на годишна база до 157.8 млн. лв. Така приходите от такси донякъде компенсират 
спада в лихвения доход. 
Ръст има и при административните разходи с 2.2% до 259 мнл. лв. Той е по-малък в сравнение с годишното увеличение 
през януари (5.25%), но през миналата година до третото тримесечие се наблюдаваше понижение на това перо, което 
завърши в края на годината със значителен ръст от близо 10%. 
Кредити и депозити 
Продължава ръстът в кредитирането, като този на жилищните заеми изпреварва значително ръстовете в другите сегменти. 
Според данните за състоянието на банковата система (които се отличават по методология от тези за целите на паричната 
статистика – бел. ред.) годишният ръст на жилищните кредити е вече двуцифрен - 11.7%, достигайки 9.8 млрд. лв. На този 
фон нарастването в потребителското кредитиране изглежда скромно – 4.1% годишен ръст до малко над 9 млрд. лв. 
Фирмените заеми отчитат най-нисък ръст – 0.5% до 33.3 млрд. лв. 
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Ръстът на депозитите в системата продължава въпреки почти нулевата или дори отрицателна доходност. Средната за 
пазара лихва през февруари за депозити на домакинства в левове беше отчетена на 0.13%. Обемът на спестяванията на 
домакинствата в края на февруари е 49.7 млрд. лв., увеличавайки се на годишна база с 4.9%. Запазва се двуцифреният темп 
на растеж при фирмените сметки – 12.2% до 23.7 млрд. лв. 
Общата сума на активите също нараства до 97.3 млрд. лв. в края на февруари. Собственият капитал в баланса на банковата 
система възлиза на 12.3 млрд. лв., като през месеца се увеличава с 57 млн. лв. в резултат на натрупаната печалба. 
 
Actualno.bg 
 
√ Фирми осъдили данъчните, митниците и БАБХ за близо 4 млн. лева 
Данъкоплатците плащат солидни обезщетения на фирми заради незаконните актове на данъчните, митниците и агенцията 
по храните, показа проучване по Закона за достъп до обществената информация. Общата сума е близо 4 млн. лв. и показва 
в колко много случаи тези държавни органи причиняват вреди на бизнеса.  
От януари 2011 г. агенцията по безопасност на храните е била осъдена по 7 дела за 1 590 249 лв. От 2004 до 5 януари т.г. 
митниците са били осъдени за 1 215 433 лв. През последните две години Националната агенция за приходите (НАП) е 
осъдена по 15 дела да плати общо 874 505 лв. 
Най-голямото обезщетение за сметка на НАП е 787 хил. лв. То е присъдено на фирма заради адвокатско възнаграждение 
по обжалване на ревизионен акт, който е отменен от съда, сочи проучването на в. "Сега".  
В друг случай НАП е осъдена да плати над 36 хил. лв., защото не е съхранявала добре и е повредила 4683 бутилки алкохол. 
Те били иззети, но 5 г. по-късно съдът отменил конфискацията и алкохолът трябвало да бъде върнат на фирмата 
собственик. Освен че сред бутилките имало счупени и в лош търговски вид, някои липсвали.  
А и за да ги продава, дружеството трябвало да подмени бандеролите им, тъй като срокът им бил изтекъл, докато алкохолът 
стоял в държавния склад. Неотдавна "Сега" разказа за пазарджишка фирма, която осъди НАП за рекордното обезщетение 
от 3.434 млн. лв. по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Съдът приема, че с действията си от НАП 
са провалили имотна сделка на дружеството и това го е ощетило. Това решение още не е влязло в сила.  
През 2009 г. митниците са осъдени да платят 247 571 лв. на търговец на горива. Историята: цистерна и влекач на 
дружеството били задържани от митническите власти заради установено нарушение. 5 години по-късно, когато 
наказателното постановление на митниците е отменено от съда, превозвачът трябвало да получи обратно машините. Те 
обаче били в толкова лошо състояние, че вече не ставали за употреба и били предадени за скрап. Освен от загубените 
цистерна и влекач дружеството било ощетено и защото, докато те били задържани, се налагало да ползва транспортни 
услуги от други фирми. 
По друго изгубено дело митниците плащат 779 857 лв. на фирма, която е ощетена от незаконосъобразен административен 
акт. Митничарите са отказали да изпълнят формалности по освобождаването на два контейнера със соеви продукти. 
Съпоставката на съдебното решение и на данните от митниците показва, че близо 200 хил. лв. от изплатеното са лихви. 
Двойно нараства заради лихвите и друго обезщетение, което митниците са осъдени да платят. То е заради неправомерно 
иззети мобилни телефони. Присъденото обезщетение е близо 20 хил. лв., а платеното - 40 273 лв.  
В края на декември 2012 г. административният съд в София осъжда агенцията по храните като приемник на Националната 
ветеринарно-медицинска служба да плати на едноличен търговец обезщетение за претърпени имуществени вреди - 299 
154 лв., както и обезщетение за пропуснати ползи в размер на 1 143 129 лв. заедно с лихвите. За адвокатски хонорари и за 
направени по делото разноски агенцията трябва да плати още над 3500 лв. Претенциите на фирмата са заради 
бездействието на ветеринарните органи. Във фермата му се появило опасно вирусно заболяване - мукозна болест, и 
кравите, които отглеждал, започнали да се разболяват и да умират. И въпреки че властите били сезирани, те не изпълнили 
законовите си правомощия да се намесят.  
Административният съд в Бургас през април 2016 г. осъжда агенцията да плати на еднолично ООД 400 лв. обезщетение за 
причинени имуществени вреди. Това са разходите, направени от фирмата за адвокат, когато е обжалвала наложено от 
агенцията наказателно постановление. Въпросното постановление е отменено от съда като незаконосъобразно. 
 
News.bg 
 
√ Караниколов поощри турските инвестиции 
За периода 1996 - 2017 година турските инвестиции в България са в размер на над 1 млрд. евро, а за 2017 г. те са в размер 
на 80.8 млн. евро. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на Българо-турски бизнес форум в 
Истанбул, Турция. На форумът участваха над 150 български и турски фирми. 
"Тези цифри категорично потвърждават важното значение на Турция като външнотърговски партньор на страната ни", 
подчерта Караниколов и допълни, че допълнителен импулс за развитие на двустранните икономически отношения може 
да даде и провеждането на сесия на Междуправителствената българо-турска комисия за икономическо сътрудничество. 
Икономист номер 1 заяви, че Турция е един от водещите търговски партньори на България. Югоизточната ни съседка заема 
4-то място в българския износ и 5-то място във вноса. 
По думите на Караниколов географската близост и потенциалът на пазарите между България и Турция предопределят 
високата активност между фирмите от двете страни. "Двустранната търговия е балансирана, като за 2017 г. е почти 4 млрд. 
евро. Българският износ за Турция надвишава 2 млрд. евро, заема 7.8% от общия износ и бележи ръст от 10%. Вносът от 
Турция е 1.9 млрд. евро, като заема 6.3% от общия внос и бележи ръст от 17.3%", обясни още министърът. 
По време на посещението Караниколов проведе среща и с министъра на икономиката на Турция Нихат Зейбекджи. 
Двамата обсъдиха търговско-икономическите отношение, както и възможностите за тяхното активизиране. 
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Караниколов отбеляза, че провеждането на Българо-турския бизнес форум в Истанбул е ясен за интензивно и мащабно 
развитие на отношенията между България и Турция. 
 
БТВ 
 
√ Експерти прогнозират поскъпване на бензина заради нови изисквания  
Дребните търговци на горива готвят протест заради нов проектозакон  
Въвеждането на изисквания търговците на горива да блокират сериозни суми за банкови гаранции ще доведе до 
поскъпване на бензина, прогнозират дребните търговци. И те готвят на протест заради новия проектозакон за петролните 
продукти. 
Собствениците на малки бензиностанции настояват да не бъдат слагани под общ знаменател с големите вериги. Те не 
могат да си позволят нито сумите, нужни за уставен капитал, нито банковите гаранции, които трябва да блокират. 
Търговците на дребно ще трябва да имат в уставния си капитал 20 хил. лева и да дадат като банкова гаранция по още 20 
хил. за всяка бензиностанция. 
Цветан Песаров е управител на малка бензиностанция в Горна Оряховица и пресмята, че новите условия ще са непосилни 
за него. „Това по-скоро би довело до закриване или до елиминиране на малките от пазара и доминиране на големите”, 
прогнозира той. 
За търговците на едро изискванията са още по-сериозни, без значение дали става въпрос за голяма компания, или малка 
фирма. 
„Откъде ще извадя 500 хил. лева, въпреки че съм 14 години на пазара? Да не говорим за 3 милиона уставен капитал, аз не 
съм ги виждал накуп такива пари. Това означава, че вместо да делят баницата на 420 парчета, искат да я разделят само на 
20 парчета”, смята Николай Николов, председател на Сдружението на малките търговци на горива. 
„Някой, който продава за 7 – 8 милиона лева на месец продукция от склад на едро на дребно, но няма пари да декларира 
500 хиляди? Това са едни много добри търговци и комисионери, които се оказаха само търговец и секретарка и когато 
изчезне някой от тях, вие питате: „Ама къде е ДДС-то?”, отбеляза вносителят на проектозакона Емил Димитров. 
В мотивите на проектозакона се посочва, че гаранциите ще се използват, за да има откъде да се вземат глобите, когато 
търговците нарушат закона.  
„Със сигурност тези високи изисквания ще се отразят на цената, като ни бъдат наложени допълнителни суми върху цената 
на горивото”, посочи адвокат Грета Ганчева. 
Под въпрос е дали въвеждането на финансовите прагове няма да се окаже против европейските правила. Вносителите на 
законопроекта пресмятат, че всяка година държавата губи 1 милиард от контрабанда с горива и заради това е нужен 
регламент, който да предотвратява сивата търговия в сектора. 
 
В. Сега 
 
√ Цели квартали може да останат без вода след новия ВиК закон 
Такса "солидарност" ще пълни с 60 млн. лева годишно специален фонд, обяви зам.-министърът на регионалното 
развитие Малина Крумова 
Хората, които не си плащат водата, ще може да бъдат изключвани от мрежата. Възможно е ВиК фирмата да отреже цели 
квартали, ако масово са некоректни потребители. Това обяви зам.-министърът на регионалното развитие Малина Крумова, 
която доразви коментара на началника си - Николай Нанков. 
В началото на миналата седмица министърът обяви, че до два месеца ще бъде публикуван нов Закон за ВиК, в който се 
затягат мерките срещу недисциплинираните ползватели на вода. Предвижда се до 5 пъти увеличение на санкциите, а в 
най-драстичните случаи на нарушения - директно прекъсване на водоснабдяването. 
Законът предвижда цената на водата да се формира по изцяло нов начин. В момента тя включва трите компонента - 
водоснабдяване, отвеждане и пречистване. Всеки един компонент отчита разходите, които ВиК операторът прави за 
цялата обособена територия.  
Не е ясно точно как новата методика ще се отрази на цените, при положение че ВиК фирмите работят по петгодишни 
планове, одобрени от енергийния регулатор. В тях, освен плановете за инвестиции и ремонти, са заложени и цените за 
всяка една отделна година. За част от дружествата плановете са одобрени. 
"Обмисляме да се отдели фиксирана компонента в цената на водата. Тя няма да зависи от изразходваното количество 
вода. Ще зависи от това дали потребителят ползва ВиК системата или не. Причината да предложим тази мярка е, че има 
населени места с голяма амплитуда на натоварване, която зависи от сезона - например курортните селища", обясни 
Малина Крумова в интервю пред Медиапул.  
Обсъждат се различни варианти как да се определя тази компонента. Един от тях предвижда хората да плащат фиксираната 
компонента само когато няма потребление. Елемент на тази фиксирана компонента е такса "солидарност". Идеята е 
събраните пари от нея да влизат в специален фонд за бедните българи. 
БЕДНИ 
За около 500 000 социално слаби е предвидено безплатно да ползват 1.5 кубика вода месечно. Това ще струва на бюджета 
около 40 млн. лв. по сегашните цени. Финансирането на сектора ще става чрез специален фонд, който ще привлече около 
600-700 млн. лева. Той ще се финансира чрез новата такса "солидарност", от която годишно ще постъпват по около 60 млн. 
лв., пресмята Малина Крумова. 
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В. Банкерь 
 
√ Регионалното министерство инвестира 41 млн. лв. в социални дейности  
Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще инвестира над 41 млн. лв. в изграждането на центрове 
за подпомагане и грижа на възрасти хора в страната. Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г. по мярката „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 
увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, която вече е отворена за 
кандидатстване. 
Проектът предвижда изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването на общо 68 центъра за грижа за хора с 
увреждания и 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в 29 общини 
(Варна, Велики Преслав, Велико Търново, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Димитровград, Дряново, Казанлък, Кърджали, 
Кюстендил, Ловеч, Малко Търново, Нови пазар, Перник, Пловдив, Русе, Свищов, Своге, Силистра, Сливен, Смолян, София, 
Струмяни, Тополовград, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол). Общините са включени в Картата на резидентните услуги и 
Картата на услугите за подкрепа в общността, разработени от Агенцията за социално подпомагане и Националното 
сдружение на общините в Република България.  Основна цел е да се осигури достъп до качествени социални услуги за лица 
с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната 
стратегия за дългосрочна грижа. 
С изпълнението на проектите, ще бъдат създадени по-качествени социални услуги. Предвидено е те да се изпълняват по 
интегриран начин чрез финансирането им по ОПРР 2014-2020 (за изграждане на инфраструктурата) и по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (за предоставянето на новите социални услуги) с цел осигуряване 
на допълняемост, интегрираност и устойчивост на създадените социални услуги. 
Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г. 
 
В. Монитор 
 
√ Питаме 21 страни за бандитско имане 
Държавата конфискувала имущество за над 23 млн. лв. 
Проверки в 21 страни дали наши бандити имат имане там са извършени по искане на вече бившата Комисия за отнемане 
на незаконно придобито имущество. Това става ясно от доклада на структурата, която от началото на годината се вля в 
новата комисия „Антикорупция“. 
От данните на институцията става ясно, че през 2017 година е изпратила запитвания до 21 страни дали в тях имат данни 
наши проверявани лица да притежават имущество. Сред запитаните са Великобритания, Германия, Дания, Румъния, 
Гърция, Македония, Малта, Кипър, Сърбия, Украйна, Албания, САЩ, Турция, Австрия, Швейцария, Нидерландия, 
Португалия, Швеция, Люксембург и Франция. Подобни въпроси българските разследващи са изпратили и до Остров Ман. 
В същото време с такова искане към България са се обърнали 18 страни, преобладаващата част от които са европейски. От 
доклада на КОНПИ става ясно още, че е изпратено искане до Германия и Франция за признаване на български съдебни 
решения, с които се налагат запори на имущество в чужбина. 
В документа се посочва още, че през 2017 г. Са влезли в сила 28 съдебни решения за отнемане на имущество, придобито 
от престъпна дейност. Според данните стойността на отнетото имущество е 23 676 263,79 лева. За сравнение - през 2016 г. 
са влезли в сила тридесет и едно решения на обща стойност 16 874 445,50 лева. 
От комисията посочват, че причина за този положителен резултат е постановяването на пет влезли в сила съдебни решения 
за отнемане на имущество на стойност над 1 млн. лв.  
Най-големият иск на КОНПИ е спечелен срещу германския гражданин Манфред Дийл, от когото са отнети активи за 7 050 
142 лв., разследван у нас за пране на пари. Друг чужденец, разделил се с имането си у нас, е американският гражданин 
Лий Джеси Куинто, от когото са отнети малко над 2 млн. лв. заради дело за разпространение на наркотици. Заради дело 
за изнудване от нашенеца Веселин Наковски пък е отнето имущество на стойност 3 288 916 лв. Още близо 3 млн. лв. са 
отнети от Валентин Казанов, разследван за лихварство. 
Анализът на данните показва, че стойността на отнетото в полза на държавата имущество чрез искове, внесени в съда от 
комисията, бележи най-високото си ниво от началото на създаването на комисията.  
Въпреки постигнатия ръст в стойността на отнетото в полза на държавата имущество, придобито от престъпна дейност, 
през отчетната година съдилищата не са уважили седем иска в размер на 6 833 051,96 лева, признават от КОНПИ. Най-
много са преписките за данъчни злоупотреби в Комисията- над 31%, следват тези за измами-6.73%, незаконна банкова 
дейност, лихварство - 4.81%. 
 
√ Инж. Григор Гогов, Изпълнителна агенция по горите: Държавата ще залеси 20 хил. декара площ тази година 
20 хиляди декара площ ще бъде залесена през тази година. Това каза в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио 
„Фокус“ инж. Григор Гогов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите по повод инициативата „Седмица 
на гората“, която стартира днес в Габрово. По думите му от тези площи 15 хил. декара са държавни горски територии, като 
има голяма вероятност през следващите години залесяването да достигне около 100 хил. декара годишно.  
„Следващите няколко години предстои сериозно увеличение на залесяването в България, заради освободените площи, 
които се получиха заради короядите, заради климатичните проблеми, които имаше през последните няколко години и от 
пожарите. Преди десетина дни проведохме първото заседание на възобновения Национален съвет по горите и там се взе 
решение да се изготви 5-годишна програма за залесяване. За всички тези освободени площи и такива, които пустеят от 
държавния поземлен фонд“, обясни той.  
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Инж. Григор Гогов добави, че инициативата „Седмица на гората“ се осъществява за 94-ти път у нас, като най-мащабни 
залесявания предстоят в района на Кресна. 
 
Clinica.bg 
 
√ Всеки втори чужд студент следва медицина 
5405 чуждестранни студенти следват медицински специалности в родните ни университети. Това отчетоха от 
Министерството на образованието и науката за clinica. bg. Цифрите правят приблизително около половината от всичките 
13 388 курсисти, които са дошли от чужбина, за да се обучават в БГ университет. 
Най-голяма е квотата на чуждестранните студенти в Медицинския университет (МУ) - София, където следват 1793-ма 
курсисти. На второ място е МУ - Пловдив с 1230 младежи. Чужденците в МУ - Варна са 1042, а в МУ - Плевен 838. Към 
настоящия момент в Софийския университет 238-ма младежи от други страни следват медицински специалности, а в 
Тракийския университет в Стара Загора са 218. Сред мераклиите да учат за доктори у нас има студенти от Гърция,Турция, 
Сърбия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Ирландия, Швеция, Индия и др. "В нашия университет следват 
курсисти от 40 държави. Преобладават студентите от ЕС, идващи от Великобритания, Италия, Италия, Франция, 
Скандинавските страни. Но имаме и студенти от Австралия, Нова Зеландия, Канада, САЩ, Япония, Китай, Хонконг", разказа 
зам. - ректорката на Медицинския университет в Пловдив проф. Мария Куклева. 
Таксите за обучение варират  
7000 лв. годишно ще плащат чужденците в медицинските ни университети във Варна, Пловдив и София. Ако обаче 
лекциите са на английски език таксата скача с хилядарка до 8000 лв. Толкова варират и тарифите на мераклиите да стават 
зъболекари. 
На места обаче фармацията е по-евтина. 
Така например в МУ - Пловдив годишната такса е 6000 лв., а в МУ - София - 5000 лв. на български език и 6000 лв. на 
английски. 
По-евтино струва обучението на следващите за медицински сестри и акушерки. В МУ - Пловдив те броят по 4000 лв. на 
година. Университетът предлага и подготвителни езикови. Уроците по български език за чужденци струват 3200 лв., а по 
английски – 4800 лв. 
 
Economic.bg 
 
√ Н.Пр. Беа тен Тъшер: Напредъкът е във вашите ръце 
България трябва да популяризира по-активно своите продукти и услуги в Нидерландия, особено туризма  
Беа Тен Тъшер е посланик на Кралство Нидерландия в България от декември 2017 г. Тя е родена през 1961г. в Хенгело, 
Нидерландия. През 1985 г. завършва магистратура по шведски език и литература в университета в Хронинген и през същата 
година постъпва на работа в Министерството на външните работи (МВнР). Била е Заместник-ръководител на Дирекция 
„Източна Европа“, посланик в Гватемала, Бангладеш и Норвегия, както и Временно изпълняваща длъжността посланик в 
Азербайджан, Кипър и Унгария. Владее холандски, английски, френски, немски, испански и шведски език. Омъжена е за 
Рийн ван Виър, който я придружава в България. 
- Ваше превъзходителство, Нидерландия в момента е инвеститор №1 в България. Предвиждат ли компаниите от 
Вашата страна нови инвестиции, да запазят лидерската позиция? 
-  Това, че Нидерландия е най-големият инвеститор в България е добър знак. Страната предлага значителни възможности 
за холандските компании, особено в сектори като финанси, ИКТ, храни и земеделски стоки. В България инвестират едни от 
най-големите нидерландски компании като Шел, Хайнекен, ING, Дитсман. Надявам се интересът на холандските 
инвеститори да нараства. А за това са необходими подходящи условия, като например ниски корпоративни данъци, но 
това далеч не е всичко. Когато една компания инвестира, решението зависи от много различни фактори – данъци, 
висококвалифицирани специалисти, ниски цени на енергията, географско положение, ниски разходи, добра 
инфраструктура. В това отношение страната ви се позиционира добре. 
Но има и някои пречки, които всеки инвеститор по света взема предвид., За съжаление, все още има и значителна 
бюрокрация в администрацията. Знам, че се правят стъпки за нейното облекчаване и процесът отнема време. Друг важен 
фактор е наличието на практики на нелоялна конкуренция. Не можем да не да споменем и усещането за корупция в 
страната. Според Евробарометър за 83% от българите корупцията е ключов проблем. В класацията на „Трансперънси 
Интернешънъл” се отчита известно подобрение, но страната е все още на последно място в ЕС. 
Така че има много условия, които биха могли да се подобрят, и сме наясно, че трябват време, политическа воля, обединени 
усилия и ясна посока за това каква държава искате да сте след 10-20 години, например. Виждам, че България отчита 
подобрение, но винаги може и по-добре. Нещата са във вашите ръце. 
- В сила ли е и обратна тенденция – интерес на български граждани и компании да развиват бизнес в Нидерландия? 
Може ли да посочите подобни примери? 
Да, виждам такива примери. Работя в тясна връзка и с българския посланик в Нидерландия Румен Александров. Около 15-
20 хиляди българи живеят в Нидерландия, част от тях учат, много и работят. 
Развиват се двустранните търговски взаимоотношения, например в областта на корабостроенето. Важно е българският 
износ да изгради стабилна и добра репутация. Смятам, че е добре България да представя по-активно и повече свои 
продукти в Нидерландия. Българското вино, органичните продукти, козметичните продукти са на високо ниво и трябва да 
бъдат по-добре популяризирани. 
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Бих искала да обърна и специално внимание на туризма, тъй като България има огромни възможности за развитието му. 
Препоръчвам на всичките си приятели да дойдат в България. Но когато отидох наскоро на Боровец, не видях никакви 
нидерландски туристи. Ние нямаме планини, но сме почитатели на зимните спортове. Защо няма нидерландски туристи 
тук? Защото няма туроператори, които да огранизират ваканции. Има огромни възможности България да се позиционира 
на туристическия пазар в Нидерландия. 
- Много млади българи избират да образование в Нидерландия. Засилва ли се интересът към обучение в страната Ви, 
с оглед на Брекзит? 
Интересът се засилва дори и без Брекзит. Не съм сигурна, че Брекзит ще окаже влияние на тези процеси, защото 
Великобритания има отлично образование и езикът се говори повсеместно. Но в Нидерландия също има отлични 
възможности за образование, отлични програми, водени изцяло на английски, ефективни методи на преподаване, и т.н. 
Най-добрата възможност би била после тези хора, които са придобили високо образование и квалификация, да отнесат 
това познание и опит обратно, да се развиват в своята държава и да допринасят за нейното положително развитие. 
- България даде заявка за присъединяване към еврозоната. Подготвена ли е, според Вас, страната ни за тази стъпка? 
Важно за една страна е да има визия и амбициозна цел. Приемането на нови членове в еврозоната трябва да става 
единствено според изискванията на критериите от Маастрихт и решението дали те са покрити може да бъде взето само от 
членовете на еврозоната. България има отлични икономически показатели – публичният дълг е нисък, бюджетният 
дефицит е нисък, валутата е фиксирана към еврото. Но това са само част от критериите. Нещата са в ръцете на България, 
ЕЦБ, и членовете на еврозоната. 
- Мнозина смятат, че моментът сега е подходящ, защото страната ни е председател на Съвета на ЕС и е в центъра 
на събитията... 
- Да, това създава изкушение за политиците и те биха искали да покажат на своите избиратели, че председателството има 
и подобно изражение. Бих искала да кажа само едно – до момента председателството върви чудесно и страната може да 
се гордее. България получава високо доверие от страна на своите европейски партньори и по-добро разбиране, и това 
може да се използва мъдро от политиците. Но председателството трае само 6 месеца, а страната трябва да продължи 
своето положително развитие с добри политики, за да остане на радара на своите европейски партньори. 
- Една от тези политики се изразява в желанието на страната ни да бъде водеща в дигиталното развитие. 
Българският еврокомисар Мария Габриел дори ръководи ресор дигитално общество. Нидерландия има значителен 
опит в зелените и умните градски технологии. Как България може да се възползва от него? 
Ние вече споделяме опита си в тази насока в европейското семейство. България също има значителен напредък. Според 
това, което съм чувала от г-жа Габриел, в ИТ сектора в България 31% от заетите са жени, което е отлично, и самите ние 
можем да се учим от вас. В България има и отлично покритие на мобилни мрежи, високоскоростен интернет, така че имате 
инфраструктурата, и ако се възползвате по най-добрия начин, имате отлични възможности за развитие. 
Нидерландското посолство организира уъркшопи, наречени Dutch Innovation Cafe (Холандско иновационно кафене), които 
вече имат 3 издания. Целта е да създадем платформа за споделяне на холандския опит в иновациите - например по 
внедряването на решения, базирани на Интернет на нещата, решения за умни градове. Така София, която вече се развива 
като иновативен и зелен град, може да използва опита на Амстердам, който вече е смарт град. Също така нидерландският 
град  Наймейхен е европейска зелена столица, и там се организират редица инициативи за промотиране на устойчивото 
развитие, които целят да ангажират активно обществеността. 
Нидерландският принц Константайн е посланик на стартъп общността в страната Stratup Delta (тъй като Нидерландия е 
своеобразна делта на много реки, вливащи се в морето). Затова и се наричаме Делтата на стартъпите – където младите 
компании могат да получат много възможности за иновации и растеж. В Нидерландия са определени 14 иновационни 
региона, където се провеждат научни и технологични изследвания и в тази област също бихме могли да споделим опит с 
България, която също е динамично растяща стартъп сцена. Знам, че много европейски интернет предпримачи идват в 
България, защото намират пазара за привлекателен и възожностите за развитие добри. 
Основна политика на еврокомисар Мария Габриел е единния европейски цифров пазар и тя има отлични идеи в тази 
насока, така че България може да играе важна роля в дигиталния преход. 
- Актуална остава и темата с приемането на България в Шенгенското пространство. Готова ли е страната ни да 
бъде част от него? 
Напълно разбирам желанието на страната ви да се присъедини към Шенген, но ако тя иска да е в центъра на събитията, би 
могла да бъде, независимо дали е част от Шенген. 
Холандската позиция по темата е ясна и вече е заявявана. И аз мога само да кажа, че бихме искали да видим всички 
критерии изпълнени и да повторя това, което каза нашият министър-председател Марк Рюте при посещението си в София 
през февруари: Приветстваме продължаващите усилия на България да се присъедини напълно към Шенгенското  
пространство. Много е направено, но и остава много работа. Приемането изисква ангажираност на всички страни – 
правителство, опозиция и общество. Европейският съвет трябва да вземе подобно решение единодушно. Знаете също 
така, че Нидерландия не е единствената държава на тази позиция, други страни-членки също я поддържат. 
Решението е във вашите ръце и нека видим конкретни резултати по постигането на критериите. В това отношение ние сме 
само наблюдатели на прогреса, който постигате. 
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Club Z 
 
√ По повеля от Борисов: КЗК подхваща медийния пазар 
Трима министри пратиха писмо след решение на МС, комисията зове и обществеността да помага  
Месец, след като премиерът Бойко Борисов обяви, че се заема с регулациите в медиите, а искането му бе скрепено с 
решение на Министерския съвет, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва "секторен анализ на конкурентната 
среда на медийния пазар". Поводът е искане, изпратено до комисията, подписано от министрите на финансите Владислав 
Горанов, на икономиката - Емил Караниколов и на културата Боил Банов. 
Това са тримата министри, които премиерът Бойко Борисов "произведе" в работна група на властта, която за пише промени 
в медийното законодателство. Идеята бе внесена от Борисов лично в Министерския съвет на 28 февруари. Министрите 
имаха 14 дни да поискат анализа от КЗК. Според източници на Клуб Z срокът е бил спазен и документът с адресат КЗК е бил 
подписан на 14 март. По министерското писмо КЗК се е самосезирала със свое решение от 29 март. 
На премиера му хрумна да се занимае с медийните регулации, след като депутатите от ДПС Делян Пеевски, Йордан Цонев, 
Велислава Кръстева и Хамид Хамид внесоха в парламента промени в Закона за задължителното депозиране на печатни 
издания. Това се случи на 6 февруари. Депутатите от движението искат не само печатни и аудиовизуални медии, но и 
сайтове да декларират собственост пред Министерството на културата. Друга от внесените поправки в закона гласи, че 
медиите трябва да отчитат и паричните си постъпления, извън тези от дейността си и от реклама. В законопроекта на ДПС 
от деклариране са изключени банковите кредити, но от движението изразиха готовност да приемат различни 
предложения, ако проектът им стигне до второ четене в Народното събрание. Има и текстове, засягащи ангажименти на 
разпростанителските фирми, за да се отчита има ли изкривяване в конкуретнтата среда на този пазар. 
Задачите, с които от КЗК ще се захванат по отношение на медийния пазар сега са следните: 
Изследване на характеристиката, структурата на общия медиен пазар в страната (както и характеристиката и структурата 
на съответните подпазари в него), като за тази цел бъде анализирана дейността на всички видове медии (респективно на 
доставчиците на медийни услуги) участниците в сектора, включително: печатни медии – вестници, списания и други 
периодични издания, медиите, разпространявани, чрез електронни съобщителни мрежи, като обществените или 
търговски електронни медии лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-
визуални медийни услуги или радиоуслуги, както и онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, 
списания, информационни агенции и други електронни издания. 
Анализ на всички релевантни факти и обстоятелства, свързани с медийния пазар и установи съществуват ли данни или 
предпоставки за предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на общия медиен пазар и/или на 
негови подпазари в страната и ако да, какви са причините за това. 
Установяване налице ли са бариери и ако да, от какъв характер са те, за навлизането на нови участници на общия медиен 
пазар и/или неговите подпазари в страната, каква е степента на пазарна концентрация в сектора и каква е динамиката на 
развитие в него. 
Установяване на съществуващата и приложима нормативна уредба в страната спрямо медийния пазар, както и дали е 
налице саморегулация е сектора и от какъв характер е същата. 
КЗК се ангажира да "направи съответните изводи и препоръки за състоянието на конкурентната среда в общия медиен 
пазар и неговите подпазари в страната". 
В писмото на тримата министри не е посочен "времеви обхват на анализа". Освен това "не са конкретизирани действия на 
участници или съществуващи нормативни текстове, пораждащи загриженост или съмнение относно конкурентната среда 
в сектора", става ясно още от съобщението на КЗК за бъдещата им работа.  
Според запознати в искането от работната министерска група аргументите да се сезира КЗК били в 10 точки. Самият 
документ обаче не е публичен.   
От КЗК зоват "обществеността" за активно съдействие при предоставянето на информация за изследването заради високия 
общестен интерес по темата. Освен това комисията ще изисква "актуална информация от компетентните държавни органи, 
браншови организации и участници на съответните пазари". С оглед значимия обществен интерес, КЗК призовава 
обществеността за активно съдействие при предоставянето на информация и данни във връзка с настоящото 
производство.  
Ще има ли нови законови текстове за медиите? 
В решението на Министерския съвет, в което бе възложено на работната група от министри да сезират КЗК за медийния 
пазар, се иска и да се подготвят законови промени в сектора. През това време проектът на Пеевски и колегите му 
"отлежава" в Народното събрание без движение. Ресорната комисия по култура и медии с председател Вежди Рашидов 
не е разгледала проекта от 6 февруари насам. И Народното събрание е пратило до КЗК искане за становище по 
законопроекта, което е регистрирано в антимонополния орган на 12 март, показа проверка на Клуб Z. По информация от 
комисията по култура становище по законопроекта е поискано и от СЕМ.  
Източници от ГЕРБ твърдят, че законови промени за медиите при тях още не се пишат и вероятно ще се изчакат 
констатациите на КЗК от започващия секторен анализ. Законопроектът на ДПС по всяка вероятност все така ще продължи 
да отлежава, докато и управляващите не подготвят свои поправки. 
Анализ на медийната собственост и пазара КЗК направи и през 2014 г. Антимонополният орган не установи концентрация 
на собственост или изкривявания на разпространителския пазар. Тогава в интервю пред Оffnews.bg Дарин Станков, 
директор на дирекция "Антитръст и концентрации" в КЗК казва само, че на разпространителския пазар липсва достатъчна 
отчетност, а подадената към КЗК информация е била оскъдна. 
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√ Как МВР си поръча каски по 934 лв. бройката. Без ДДС 
Изпълнителят "ПАНОВ" ЕООД има съвсем различен предмет на дейност 
Антикорупционният фонд даде на прокуратурата обществена поръчка за каски по около 1000 лв. бройката за МВР. Освен 
това министерството два пъти си поръчало идентични каски. 
Това става ясно от съобщение на организацията, откъдето казват, че са действали вследствие на направена оценка на риска 
и получен достъп до информация от МВР. 
Юридическият екип на АКФ е извършил анализ на следните сключени договори с изпълнител „ПАНОВ“ ЕООД и възложител 
директор на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (УССД) на МВР: 
Договор за обществена поръчка №5785оп-39-5785опд-78 от 13.12.2016 г. и договор за обществена поръчка 5785оп-17-
5785опд-82 от 13.09.2017 г. 
- Първият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 460 броя и цена 429 640 BGN без ДДС, със срок на 
изпълнение 45 дни. Изпълнението на тази поръчка е забавено със 128 дни, за което е платена неустойка от изпълнителя в 
размер на 32 995.84 BGN; 
- Вторият договор е за доставка на противоударна каска с визьор — 330 броя и цена 296 670 BGN без ДДС, със срок на 
изпълнение 12 дни, като договорът е изпълнен в срок. 
При анализ на документацията по проведените процедури за тези обществени поръчки се установява, че те са с идентичен 
предмет и технически спецификации към противоударното оборудване, което е предмет на доставката. Двете процедури 
се различават основно по броя на заявеното оборудване (противоударна каска с визьор). 
Според наличната информация ценовото предложение за единична цена за противоударна каска по договора от 2016 г. е 
934 лв. без ДДС, а по договора от 2017 г. е 899 лв. без ДДС. 
Експертният анализ на цените на свободния пазар на това специализирано оборудване с идентична техническа 
спецификация сочи, че те не надвишават 150-200 USD за единичен брой най-висок клас модели противоударни каски с 
визьор, а за сравнение най-масовите предлагани модели са значително под 100 USD за единичен брой. 
(Проверка на Клуб Z установи, че например британските идентични полицейски сили - за борба с масовите безредици, са 
снаряжени с каски, които могат да се намерят на старо и по... 19.50 паунда, б.р.). 
 
Sinor.bg 
 
√ Порожанов: Българските храни са по-скъпи от европейските с 45%, сочи и третата проверка за двойния стандарт 
При третата проверка за двойния стандарт при храните, която все още не е приключила, експертите за пореден път са 
установили огромни разлики в цените на едни и същи продукти, продавани едновременно в България и в други държави 
от Европейския съюз. При някои продукти цените у нас са по-ниски, но за други българският етикет сочи с 45% по-висока 
стойност от тази в ЕС, съобщи в интервю за БНТ министърът на земеделието Румен Порожанов, като уточни, че 
подробностите от тези инспекции ще бъдат оповестени след Великден. 
Инспектират се 60 марки хранителни продукти, които са взети в един и същи ден от българските магазини и от търговски 
вериги в Централна и Западна Европа. Първоначалните резултати показват необясними ценови разлики не само при 
детските храни, както беше при втората проверка. 
В момента се провеждат лабораторните анализи за физикохимичния състав, за да се види дали скъпите храни не са с по-
малко съдържание на определени съставки, посочи още Порожанов.Именно затова и окончателните резултати ще бъдат 
обявени след празниците. 
В същото време Европейската комисия разработва единна методология, по която проверките за двойния стандарт ще се 
правят редовно във всички държави от ЕС.  
 
Profit.bg 
 
√ Спад от по над 2% за основните индекси на Уолстрийт 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита понижение от 0.4% днес, след като всеки от трите основни индекси на 
Уолстрийт вчера падна с по над 2%. 
Щатският долар се стабилизира спрямо считаната за валута убежище йена, а златото записа понижение в цената. 
При щатските държавни ценни книжа имаше леки разпродажби, като лихвата по 10-годишните облигации се отдалечи от 
двумесечните си дъна. В същото време фючърсите на индекса S&P 500 нарастват с 0.4%, докато тези на Dow Jones бележат 
ръст от 0.2%. 
Повечето азиатски индекси са на отрицателна територия, макар и отдалечавайки се от дъната за деня. 
Японският Nikkei губи 0.9%, след като в началото на сесията падаше с 1.6%. Китайският Shanghai Composite отстъпи с 0.4%, 
докато индексът на сините чипове CSI300 губи 0.7%. 
Технологичните акции бяха засегнати сериозно вчера, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп нападна Amazon.com 
заради цените на доставките чрез държавните пощи в страната и обеща промени, без да споменава нищо конкретно. 
Разпродажбите влошиха тежкия период за технологичните акции от началото на годината. 
Инвеститорите също така действат предпазливо заради допълнителните мита, наложени от Китай върху 128 щатски 
продукта, което задълбочи спора между двете най-големи икономики в света и породи опасения относно ръста на 
световната икономика. 
Наложените от Китай мита се отразиха отрицателно на долара, въпреки че в ранната търговия в Азия днес щатската валута 
се купуваше. За последно доларът се търгуваше срещу 105.88 йени, в сравнение с достигнатия преди това триседмичен 
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връх от 107.01. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, 
бележи леко понижение. 
Петролът поскъпна, след поветиняване от над 3.5% в цената вчера, въпреки че нарастващото производство на Русия и 
ескалиращият търговски спор между САЩ и Китай все още оказват натиск върху цените на суровината. 
Петролът от сорта брент се оскъпи с 16 цента, до 67.80 долара за барел, докато щатският лек суров петрол добави 13 цента, 
до 63.14 долара за барел. Спот цената на златото се понижи леко до 1 338.91 долара за барел. 


