Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ 7
√ Кой печели и кой губи от скока на сцената на тока?
Темата дебетираха в "NEWSROOM" енергийният експерт Димитър Иванов и Теодор Дечев от Асоциация на индустриалния
капитал.
Видеото може да видите тук.
Списание БГ Предприемач
√ Бизнесът и синдикатите готвят нов протест през септември, ако не се приемат исканията им
Бизнесът и синдикатите готвят нов протест през септември, ако не се приемат исканията им. Това заявиха АИКБ, БСК, БТПП,
КРИБ и синдикатите на пресконференция вчера във връзка с новите цени на тока за индустрията.
Бизнесът настоява още на първите си заседания през септември Парламента да наложи Мораториум за присъединяване
на производители на електроенергия, които продават ток по преференциални цени, да се преразгледат последните
промени в Закона, които създават условия за следващото неконтролируемо производство на енергия от оборски тор.
Бизнесът и синдикатите настояват още за Пътна карта за реформи, които да доведат дотам, че България да попадне в
средата на класацията в ЕС по добавката „задължение към обществото“. Както и преразглеждане решенията на КЕВР в найкратки срокове. Сред исканията е и оставка на Иван Иванов от председателския пост в КЕВР, поради показаната от него
пълна непригодност.
„ Оправдаха се песимистичните очаквания на работодателите. Не бяха използвани всички резерви, които на многократни
срещи с правителството предложихме. А те позволяваха да не се променя цената на тока за индустрията до Нова година,
когато трябва да влезе либерализираният пазар на електроенергия“, каза Камен Колев заместник-председател на БСК и
допълни, , че новите цени на електроенергията ще доведат до поскъпване на основни продукти, загуба на
конкурентоспособност, срив в износа, неизпълнение на сключени вече договори, ограничаване на мощности на
предприятия, а оттам – съкращаване на работници.
„Новата цена ще доведе до спад на доходите, намаляване на работни места, увеличаване цените на дребно в магазините.
Нашите действия не са насочени срещу правителството, а за реформи и срещу кражбите в енергийния сектор, каза
председателя на АИКБ.‘ Ще се обърнем към главния прокурор да се самосезира по доклада за Временната анкетна
комисия за енергетиката (нарушенията продължават), ще подадем сигнал до Комисията за конфликт на интереси за
участие на депутати в енергийни компании, при обсъждания на темата в НС, по въпроса за нотификация на американските
централи , отправили сме питане до ЕК и ще се обърнем към нашите чадърни организации, за съдействие за ускоряване
на този процес“ коментира още Васил Велев.
„През септември ще има нов протест, който ще бъде по-мощен и по-силен.Целите ни са да има пазарни принципи и
правила в енергетиката в България и да престанат злоупотребите“, заяви Кирил Домусчиев, председател на КРИБ.
„Бизнесът е този, който създава БВП, плаща заплатите не само на Иван Иванов, но и на депутатите, както и на всякакви
специалисти от КЕВР. Точно заради схеми, които облагодетелстват много малък процент от хора в тази страна, България е
на това дередже – най-бедната страна в ЕС. Ние не можем да приемем двойното увеличение на добавката „задължение
на обществото“. Работа на синдикатите е да протестират, но стигнахме дотам и ние да протестираме, защото сме пред
изчезване“ добави Кирил Домусчиев.
Президент на КНСБ Пламен Димитров, заяви , че „действията на КЕВР ни принудиха да участваме в протестите 4+2, те
направиха така, че за първи път синдикати и работодатели да предприемат съвместни действия. По въпроса за
стратегическия сектор ‚енергетика‘- винаги сме били Там от 2010 г насам, коментира още Пламен Димитров., предлагали
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сме разумни решения. По думите му, докладът на времената комисия, който беше представен миналата седмица в
парламента, ясно и категорично е дефинирал, че тези загуби се генерират от ВЕИ-тата и американските централи. Пламен
Димитров изтъкна, че 2 милиарда и 200 хиляди лева плаща НЕК на година за регулираната скъпа енергия, от които 1млр и
50 млн е към двете американски централи.„Ние нямаме нужда от тази енергия, но я плащаме, каза още Димитров.
Според конфедералният секретар на КТ „Подкрепа“ Александър Загоров, КЕВР източва кръвта на българската индустрия,
някой краде от всички. Готови сме на конструктивни преговори, но протестът назрява, българската енергетика залинява.
Работодателте са предприели вече определени действия, в изпълнение на исканията си;
-Подготвят Национален протест през септември, ако не бъдат изпълнени исканията;
Изготвили са Сигнал до прокуратурата за престъпните договорите и анексите с американските централи и за други
нарушения от производители и търговци на електроенергия;
изпратили са Сигнал до ЕК за липса на нотификация на държавната помощ за американски централи, ВЕИ-та, заводски
централи. В тази връзка ще търсят протекция от чадърните си европески организации;
Сигнал до Комисия за предотвратяване на конфликт на интереси срещу публични лица, които са в конфликт на интереси
при гласуване в парламента и при медийни изяви. Искане за отстраняване на депутати;
Иницииране на ревизия на Закона за енергията от ВЕИ и спиране на следващата далавера с оборски тор.
Повече за позицията на работодателите, както и „кой кой е в БГ енергетиката“- на http://bgrabotodateli.org
Вестник Класа
√ Васил Велев: Защитаваме икономиката, а шефът на КЕВР - тези, които грабят
- Г-н Велев, въпреки че бизнесът и синдикатите организирахте мащабен протест срещу поскъпването на тока, Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не промени решението си и по-високите цени вече са факт. Какви мерки ще
вземете оттук нататък, за да защитите индустрията?
- Имаме 4 основни искания. Първото е в първите дни, след като възстанови заседанията си, парламентът да обяви
мораториум върху присъединяването на производители на електрическа енергия, които ползват преференции и продават
продукцията си не по пазарни цени. Ще настояваме да се ревизира поправката в Закона за енергетиката, която дава
възможност за присъединяване на ВЕИ-та на основата на оборска тор. Третото ни искане е да се изработи пътна карта за
краткосрочни и средносрочни реформи в сектор “Енергетика”. Четвъртото ни искане е КЕВР да преразгледа решението си
не в 3-месечен срок, както обяви председателят й Иван Иванов, а по-рано, като за целта се направят поправки в закона.
Ако исканията ни не бъдат чути, през септември работодатели и синдикати ще организираме нови мащабни протести.
- С колко ще поскъпне в крайна сметка токът заради двойното увеличение на добавката “Задължение към обществото” за
индустрията?
- Със 17,5% за предприятията, които са присъединени на високо напрежение. За тези, които са на ниско – с 13,5%.
- Какви ще са негативните последствия от поскъпването?
- При компаниите, които са на външните пазари, при всички случаи ще има натиск върху доходите и заетостта. Те не могат
да прехвърлят увеличената цена на тока върху продукцията си, тъй като я продават на световните пазари. Принудени са да
балансират разходите си с намаляване на разходите си за труд. Това ще доведе до забавяне на ръста на доходите, а някъде
и до намаляване на заплати и съкращаване на персонал. Компаниите, които продават на вътрешния пазар, ще направят
опит да компенсират по-високата цена, като увеличат цените на продукцията си. Това ще доведе до ръст на цените, който
ще се усети до месец-два.
- Премиерът Бойко Борисов ви упрекна, че токът е поевтинявал многократно, а бизнесът нито веднъж не е понижил
цените...
- Точно защото поевтиняха цените на тока, повече от година имаме дефлация. От друга страна, имаме 7-8% повишение на
заплатите, което е най-големият ръст в Европейския съюз. Това е ефект от намаляването на разходите за електрическа
енергия. Затова може да се прогнозира, че сегашното поскъпване на тока ще доведе до обратния ефект - цените ще се
качат, а доходите ще намалеят.
- Председателят на КЕВР Иван Иванов ви обвини, че “защитавате корпоративни интереси по брутален и безпардонен
начин” и за пореден път заяви, че добавката “Задължение към обществото” се плаща поравно между бизнеса и
домакинствата. Вярно ли е това?
- Да, хвана ни. Даже ще назовем името на корпорацията, която защитаваме. Тя се нарича “Българска икономика” и в нея
работят 1,8 млн. души. Но ние питаме - чии интереси защитава г-н Иванов? На тези, които крадат, разхищават и грабят и на
които сега той казва: Спокойно, сметката е уредена, ще я плати българската индустрия. Вие си продължавайте постарому.
Що се отнася до добавката - нека всеки читател да погледне сметката си за ток. Във фактурата има такси за дневна, нощна
енергия, за присъединяване, за пренос, но няма ред, на който да пише ценова добавка “Задължение към обществото”. И
още нещо. Ако е вярно, че досега населението е плащало 53 лв. добавка за всеки мегаватчас консумирана енергия, а сега
ще плаща колкото бизнеса - 37,90 лв., излиза, че имаме намаление от 15,10 лв. Защо тогава токът за бита ще поевтинее
само с 0,11%. Отнесено към цената на 1 мегават, който за населението струва средно 150 лв., поевтиняването ще е с 16
стотинки. Нима 16 стотинки и 15,10 лв. е едно и също? Според г-н Иванов - да. Виждате как той се оплита сам в своите
лъжи.
- Каква е истината?
- Истината е, че населението не плаща такава добавка, а плаща по цена на дребно. Цената на дребно, по която
домакинствата в ЕС плащат ел. енергията, е от 2,5 до 4 пъти по-висока от цената за индустрията. Просто защото разходите
за снабдяването на 1000 домакинства са много по-големи, отколкото за 1 предприятие, което потребява колкото тях. Точно
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заради това има разлика в цените на едро и дребно. Казаното от г-н Иванов е груба манипулация и е опит за
противопоставяне на населението и бизнеса.
- Кой има полза от това противопоставяне?
- Който краде. Това са незаконните производители на скъпа енергия, които всъщност са извън правото на Европейския
съюз. Нито един от тях не е нотифициран, а получава недопустима държавна помощ. Държавата му доплаща, вземайки от
всички нас, за това, че енергията му се продава над пазарните цени. Всички такива случаи в ЕС подлежат на нотификация.
България още не е получила отговор от Европейската комисия дали американските централи, ВЕИ-тата и когенерациите
получават недопустима държавна помощ. Отговорът би трябвало да е такъв, какъвто беше в Унгария и Полша - че
централите се подпомагат от държавата и договорите с тях трябва да се развалят.
- Споменахте, че ще подадете сигнали до прокуратурата. Какво ще настоявате да разследва държавното обвинение?
- Временната анкетна комисия в парламента изнесе потресаващи данни как десетки фотоволтаични централи са
присъединени в последния възможен час на 29 юни 2012 г. (петък), а повече от половин година след това не са произвели
нищо. И за децата е ясно, че това е измама и фалшификация, че тези централи са построени много след тази дата, но са
получили документ, че са присъединени, за да получат високите преференциални цени.
- Кои са най-важните решения, за да се реформира енергетиката?
- Освен решенията, които посочих в началото, е необходимо да се ограничи покупката на скъпа енергия, като се
предоговорят или развалят договорите с американските централи и от ВЕИ-та, които са в нарушение на закона. Такива са
половината от тях. По 15 обекта са приемани от ДНСК в един ден в цялата страна. Каква е тази хвърковата чета? Това може
само с телепортиране да се постигне. Ясно е, че там има много измами и корупция. Всичко това трябва да бъде разследвано
и тези, които са в нарушение, освен да понесат наказания, трябва да отидат на свободния пазар, а не енергията им да се
изкупува по преференциални цени. Трябва да се въведе строг контрол и за когенерациите, където също има много
нарушения. Многократно сме говорили и за неефективностите в държавната енергетика. Необходимо е търговете там да
се провеждат по по-прозрачен начин както за доставки на материали, стоки и услуги, така и за продажба и износ на
електроенергия. Най-важното е да заработи електроенергийната борса и всички производители да продават там.
Нашият гост
По образование председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е магистър по
автоматика от Техническия университет в София. Има магистърска степен и по корпоративно управление от
Икономическия университет във Варна. Членува в бордовете на директорите на редица търговски дружества. Като зам.председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Велев участва активно в диалога между правителството,
бизнеса и синдикатите.
zona-news.com
√ Васил Велев: Защитаваме икономиката, а шефът на КЕВР - тези, които грабят
- Г-н Велев, въпреки че бизнесът и синдикатите организирахте мащабен протест срещу поскъпването на тока, Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не промени решението си и по-високите цени вече са факт. Какви мерки ще
вземете оттук нататък, за да защитите индустрията?
- Имаме 4 основни искания. Първото е в първите дни, след като възстанови заседанията си, парламентът да обяви
мораториум върху присъединяването на производители на електрическа енергия, които ползват преференции и продават
продукцията си не по пазарни цени. Ще настояваме да се ревизира поправката в Закона за енергетиката, която дава
възможност за присъединяване на ВЕИ-та на основата на оборска тор. Третото ни искане е да се изработи пътна карта за
краткосрочни и средносрочни реформи в сектор “Енергетика”. Четвъртото ни искане е КЕВР да преразгледа решението си
не в 3-месечен срок, както обяви председателят й Иван Иванов, а по-рано, като за целта се направят поправки в закона.
Ако исканията ни не бъдат чути, през септември работодатели и синдикати ще организираме нови мащабни протести.
- С колко ще поскъпне в крайна сметка токът заради двойното увеличение на добавката “Задължение към обществото” за
индустрията?
- Със 17,5% за предприятията, които са присъединени на високо напрежение. За тези, които са на ниско – с 13,5%.
- Какви ще са негативните последствия от поскъпването?
- При компаниите, които са на външните пазари, при всички случаи ще има натиск върху доходите и заетостта. Те не могат
да прехвърлят увеличената цена на тока върху продукцията си, тъй като я продават на световните пазари. Принудени са да
балансират разходите си с намаляване на разходите си за труд. Това ще доведе до забавяне на ръста на доходите, а някъде
и до намаляване на заплати и съкращаване на персонал. Компаниите, които продават на вътрешния пазар, ще направят
опит да компенсират по-високата цена, като увеличат цените на продукцията си. Това ще доведе до ръст на цените, който
ще се усети до месец-два.
- Премиерът Бойко Борисов ви упрекна, че токът е поевтинявал многократно, а бизнесът нито веднъж не е понижил
цените...
- Точно защото поевтиняха цените на тока, повече от година имаме дефлация. От друга страна, имаме 7-8% повишение на
заплатите, което е най-големият ръст в Европейския съюз. Това е ефект от намаляването на разходите за електрическа
енергия. Затова може да се прогнозира, че сегашното поскъпване на тока ще доведе до обратния ефект - цените ще се
качат, а доходите ще намалеят.
- Председателят на КЕВР Иван Иванов ви обвини, че “защитавате корпоративни интереси по брутален и безпардонен
начин” и за пореден път заяви, че добавката “Задължение към обществото” се плаща поравно между бизнеса и
домакинствата. Вярно ли е това?
3

- Да, хвана ни. Даже ще назовем името на корпорацията, която защитаваме. Тя се нарича “Българска икономика” и в нея
работят 1,8 млн. души. Но ние питаме - чии интереси защитава г-н Иванов? На тези, които крадат, разхищават и грабят и на
които сега той казва: Спокойно, сметката е уредена, ще я плати българската индустрия. Вие си продължавайте постарому.
Що се отнася до добавката - нека всеки читател да погледне сметката си за ток. Във фактурата има такси за дневна, нощна
енергия, за присъединяване, за пренос, но няма ред, на който да пише ценова добавка “Задължение към обществото”. И
още нещо. Ако е вярно, че досега населението е плащало 53 лв. добавка за всеки мегаватчас консумирана енергия, а сега
ще плаща колкото бизнеса - 37,90 лв., излиза, че имаме намаление от 15,10 лв. Защо тогава токът за бита ще поевтинее
само с 0,11%. Отнесено към цената на 1 мегават, който за населението струва средно 150 лв., поевтиняването ще е с 16
стотинки. Нима 16 стотинки и 15,10 лв. е едно и също? Според г-н Иванов - да. Виждате как той се оплита сам в своите
лъжи.
- Каква е истината?
- Истината е, че населението не плаща такава добавка, а плаща по цена на дребно. Цената на дребно, по която
домакинствата в ЕС плащат ел. енергията, е от 2,5 до 4 пъти по-висока от цената за индустрията. Просто защото разходите
за снабдяването на 1000 домакинства са много по-големи, отколкото за 1 предприятие, което потребява колкото тях. Точно
заради това има разлика в цените на едро и дребно. Казаното от г-н Иванов е груба манипулация и е опит за
противопоставяне на населението и бизнеса.
- Кой има полза от това противопоставяне?
- Който краде. Това са незаконните производители на скъпа енергия, които всъщност са извън правото на Европейския
съюз. Нито един от тях не е нотифициран, а получава недопустима държавна помощ. Държавата му доплаща, вземайки от
всички нас, за това, че енергията му се продава над пазарните цени. Всички такива случаи в ЕС подлежат на нотификация.
България още не е получила отговор от Европейската комисия дали американските централи, ВЕИ-тата и когенерациите
получават недопустима държавна помощ. Отговорът би трябвало да е такъв, какъвто беше в Унгария и Полша - че
централите се подпомагат от държавата и договорите с тях трябва да се развалят.
- Споменахте, че ще подадете сигнали до прокуратурата. Какво ще настоявате да разследва държавното обвинение?
- Временната анкетна комисия в парламента изнесе потресаващи данни как десетки фотоволтаични централи са
присъединени в последния възможен час на 29 юни 2012 г. (петък), а повече от половин година след това не са произвели
нищо. И за децата е ясно, че това е измама и фалшификация, че тези централи са построени много след тази дата, но са
получили документ, че са присъединени, за да получат високите преференциални цени.
- Кои са най-важните решения, за да се реформира енергетиката?
- Освен решенията, които посочих в началото, е необходимо да се ограничи покупката на скъпа енергия, като се
предоговорят или развалят договорите с американските централи и от ВЕИ-та, които са в нарушение на закона. Такива са
половината от тях. По 15 обекта са приемани от ДНСК в един ден в цялата страна. Каква е тази хвърковата чета? Това може
само с телепортиране да се постигне. Ясно е, че там има много измами и корупция. Всичко това трябва да бъде разследвано
и тези, които са в нарушение, освен да понесат наказания, трябва да отидат на свободния пазар, а не енергията им да се
изкупува по преференциални цени. Трябва да се въведе строг контрол и за когенерациите, където също има много
нарушения. Многократно сме говорили и за неефективностите в държавната енергетика. Необходимо е търговете там да
се провеждат по по-прозрачен начин както за доставки на материали, стоки и услуги, така и за продажба и износ на
електроенергия. Най-важното е да заработи електроенергийната борса и всички производители да продават там.
Нашият гост
По образование председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е магистър по
автоматика от Техническия университет в София. Има магистърска степен и по корпоративно управление от
Икономическия университет във Варна. Членува в бордовете на директорите на редица търговски дружества. Като зам.председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Велев участва активно в диалога между правителството,
бизнеса и синдикатите.
news.bg
√ Бизнес и синдикати с ултиматум, очакват скок на цените на стоките
етирите национално представителни работодателски и синдикални организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, КНСБ и КТ
„Подкрепа", излязоха с общи искания, продиктувани от увеличението на тока за бизнеса.
В първите си работни дни парламентът да вземе решение и да наложи мораториум за присъединяване на всякакви
производители на електроенергия, които продават електроенергия по преференциални цени, настоя председателят на
АИКБ Васил Велев на неделна пресконференция в БТА.
Едновременно с това свое искане, представителите на синдикатите и работодателите настояват да се преразгледа
последният закон в енергетиката, който създавал условия за следващото неконтролирано производство на енергия от
оборски тор. Велев предупреди, че стотици милиони ще трябва да се вземат от домакинствата, за да се платят на тези,
които искат да се възползват от новата голяма далавера.
Третото искане е да се създаде пътна карта за реформи - краткосрочни и средносрочни мерки, които да доведат дотам, че
България да влезе в средата на класацията на ЕС по добавка "задължение към обществото". Велев подчерта, че България,
заедно с Дания, ще плаща най-скъпата добавка "задължение към обществото".
Председателят на АИКБ прогнозира, че новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни места, увеличение на
цените на дребно в магазините. Това ще се почувства в следващите няколко месеца. За да не стане това, излизат с тези
общи предложения.
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"Ако тези наши искания не бъдат чути, бизнесът и индустрията, работодателите и синдикатите ще организират нов протест
през септември", закани се Велев.
Вече е обсъден въпросът за оставката на председателя на КЕВР, която беше поискана от "многохилядно множество" още
на 29 юли под прозорците на КЕВР.
Проведохме и блиц анкета сред членовете си и 87% казват, че искат оставката на Иван Иванов, категоричен е Велев. Затова
по официален ред представителите на бизнеса и синдикатите ще му я поискат.
Велев изтъкна, че застават и зад въпроса за нотификация на американските централи и отговор от ЕК - това допустима
финансова помощ ли е или не. В Полша и Унгария отговорът е "не". България обаче още не е получила становище на ЕК.
Велев се закани, че ще се обърнат и към главния прокурор с общо искане да се сезира по доклада на временната
парламентарна комисия за състоянието на енергетиката. По думите му в доклада се вижда какви безобразия са правени и
продължават да се правят. Вижда се как десетки фотоволтаични централи са присъединени в последния възможен работен
ден на 29 юни 2012 г. и повече от 6 месеца след това не са произвели нито един киловатчаса електроенергия.
Всички тези незаконно присъединени фотоволтаици не трябва да продават на преференциални цени, категоричен е
председателят на АИКБ.
Ще подадат и сигнал до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), защото на редица
депутати техни близки са търговци на електроенергия и те трябва да декларират конфликт на интереси, както и да не
участват в обсъждания на такива законопроекти.
"Недопустимо е да се постъпва по начина, по който постъпва КЕВР в опитите да противопостави бита на бизнеса, малкия
на големия бизнес, създавайки димна завеса, да се караме помежду си и през това време крадците да продължават да
крадат", коментира Велев.
Той бе категоричен, че е груба манипулация, че досега битът е плащал 53 лв. такса "задължение към обществото". В
сметката за ток имало много редове, но нямало ред за "задължение към обществото".
Не може да се лъжат 3 млн. абонати по този нагъл начин, изтъкна той.
Към първия по рода си общ протест на синдикати и работодатели са се присъединили 2385 компании с 210 000 служители.
В самите протестните шествия се включили 300 фирми с 25 000 участници. В София шествали 7000 души. Масови протести
бяха проведени в Стара Загора, Казанлък, Бургас, Варна и много други градове. Преди всичко най-засегнатите от
увеличението са секторите: металургия, шивашка промишленост, хранително-вкусова промишленост и други.
"Ние искаме да има пазарни принципи и правила в енергетиката, да престанат злоупотребите и кражбите, които излизат
не само от джобовете на бизнеса, но и от вашите джобове", заяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
Той напомни, че именно икономиката създава БВП и плаща заплатите не само на шефа на КЕВР Иван Иванов, на депутатите
и на всякакви специалисти от КЕВР, но дори на журналистите.
"Това няма как да не се отрази и на вас журналистите - виждате, затварят се вестници", коментира председателят на КРИБ,
допълвайки, че България е на последно място в ЕС по икономика заради такива схеми, които облагодетелстват отделни
бройки.
Работодателите не се притесняват да плащат сметките си, но искат да са убедени, че те са правилно написани.
Домусчиев коментира и "дивия популизъм", който станал модерен. Той напомни на шефа на КЕВР, че популизмът в малки
количества е полезен, както и алкохолът. Но Иванов малко прекалил с популизма.
"Този човек е скаран и с математиката, не е и добър манипулатор, тъй като при него всичко е сбъркано", изригна
председателят на КРИБ.
За три години НЕК генерира дефицит в размер на 1 млрд. лв. Президентът на КНСБ Пламен Димитров намира, че това не
се дължи на неефективност или на разхищаване. По думите му докладът на времената комисия, който беше представен
миналата седмица в парламента, ясно и категорично е дефинирал, че тези загуби се генерират от ВЕИ-тата и американските
централи. Пламен Димитров изтъкна, че 2 милиарда и 200 хиляди плаща НЕК на година за регулираната скъпа енергия.
„В този регулаторен период, който бе приет за следващата година стоят 1 млрд. и 50 млн. лв., които ще платим до юни
към двете американски централи при положение, че и НЕК, и КЕВР казват, че енергийният ни пазар не се нуждае от това
производство", коментира Димитров. С други думи, ние нямаме нужда от тази енергия, но я изкупуваме, защото имаме
договор.
Решението на КЕВР граничи с източване на кръвта на българската индустрия, според конфедералния секретар на КТ
"Подкрепа" Пламен Загоров. Затова бързо трябва да се намерят механизми то да се спре.
"Готови сме за продуктивни преговори дори през горещия август, но протестът назрява", предупреди той.
Васил Велев уточни, че работодателите и синдикатите не извиват ръцете на премиера Бойко Борисов, а точно обратното.
Той уточни, че протестират в подкрепа на реформите и смятат, че срещу тези, които крадат 1,3 млрд. лв. всяка година,
трябва да има организирана сила на обществото, за да се опре на нея правителството.
pariteni.bg
√ Работодателите искат мораториум за нови ВЕИ с преференции
Сезират обвинител №1 за зелените централи и американските ТЕЦ
Четири искания поставя пред парламента и правителството бизнесът, за да не излезе на протест през септември. Първото
от тях е налагането на мораториум върху присъединяването на нови централи, които получават преференциални цени.
Ако все пак такива заработят, те да реализират тока си на свободния пазар, обясни шефът на АИКБ Васил Велев.
Второто искане е „ремонт на закона за оборския тор”
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от НС, но без участието на депутати с конфликт на интереси, посочи Велев. Той визира Закона за енергията от
възобновяемите източници, който, след последните промени, позволява още година да се присъединяват по
преференциални цени централи, произвеждащи ток от оборски тор, но при строго определени условия.
Велев посочи, че планираните за присъединяване 60 мегавата такива централи на територията само на едно ЕРП се
равняват на 400 мегавата фотоволтаици, заради 5 пъти повече часове работа, които са им разрешени.
Третото искане е промяна на енергийния закон, която да позволи на КЕВР да преразгледа решението си в по-къс срок от
сегашния тримесечен. Преразглеждането трябва да доведе до връщането на добавката на старото й ниво.
Пътна карта за реформи в енергетиката, които да свалят България от второто й място в ЕС по размера на добавката
„задължения към обществото” е четвъртото искане.
Четири са и действията, които от своя страна ще предприемат бизнес и синдикати. Освен искането на оставката на КЕВР,
те ще подадат сигнал до главния прокурор по повод данните от междинния доклад на временната анкетна комисия в НС
за състоянието на енергетиката.
Той беше оповестен миналия четвъртък, като в него се визират основно нарушения при ВЕИ централите и на
американските ТЕЦ-ове. Ще бъдат подадени сигнали и по информация на самите работодатели.
Бизнесът ще подаде до комисията и
сигнали за конфликт на интереси срещу шефове в енергетиката
и депутати, отново свързани с ВЕИ сектора.
От партниращите бизнес организации в ЕС ще се иска съдействие за по-бързо произнасяне на Еврокомисията по
запитването дали дългосрочните договори на американските ТЕЦ-ове представляват непозволена държавна помощ.
От 17 тераватчаса енергия за регулирания пазар 15 тераватчаса идват от американските централи, посочи лидерът на КНСБ
Пламен Димитров. За тях и за ВЕИ-та плащаме на година по 2,2 млрд. лв., допълни той. По думите му това е основният
проблем в енергетиката и на него трябва да бъде намерено решение.
Вестник Земя
√ Бизнес и синдикати искат оставката на Иван Иванов, готови са за нови протести
Социалните партньори настояват парламентът да наложи мораториум за присъединяване на всякакви производители
на ток, които продават по преференциални цени В официално становище на синдикатите и работодателите ще бъде
поискана оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, заяви вчера председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, предаде БГНЕС. Велев припомни, че многохилядното
множество е поискало оставката на Иванов още на 29 юли, когато бе съвместният протест на синдикатите и
работодателите против увеличението на цената на тока. Освен това е проведена анкета сред членовете на организациите
и 87 % са казали “Да“ за оставката на председателя на КЕВР. Това, което притеснява бизнеса в механизма за повишаване
на цената на тока, е, че не бяха намерени и активирани всички резерви в енергетиката и се пристъпи към наймързеливото решение – повишаване на цента на „задължение на обществото“. България е най-скъпата държава след
Дания в ЕС по т. нар. фиксирана компонента в цената на електроенергията, заяви Константин Стаменов от
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. Нашите преференциални производители,
освен че не останахме с впечатлението, че всичко е законно при тях, нито един от тях не е получил нотификация, че не
получава прекомерна държавна помощ. Ние нямаме такива нотификации нито за възобновяемите, нито за
когенерациите, нито за двата ТЕЦ-а в Маришкия басейн. Това е трябвало да бъде направено още когато са определени
преференциалните цени, допълни той. Новата цена ще доведе до спад на доходи, загуба на работни места и увеличение
на цените на дребно в магазините и това ще се почувства в следващите няколко месеца, предупреди Велев. Той посочи,
че за да не стане това, синдикати и работодатели имат общи искания и предложения. Те настояват в първите си работни
дни парламентът да наложи мораториум за присъединяване на всякакви производители на ток, които продават ток по
преференциални цени, какъвто има за шистов газ. Нито един производител, произвеждащ и продаващ по
преференциални цени, да не се присъединява. Ако има такива, те да продават на свободния пазар, обясни
председателят на Асоциацията. Другото искане е да се преразгледа последният закон в енергетиката, който създава
условия за следващото неконтролируемо производство на енергия от оборски тор. Не на последно място те искат
пътна карта за краткосрочни и средносрочни реформи, които да доведат дотам, че България да влезе в средата на
класацията в ЕС по добавка задължение към обществото. Ако исканията ни не бъдат чути, бизнесът, индустрията,
работодателите и синдикатите ще организират нов протест през септември. Ще се обърнем към главния прокурор да
се самосезира по доклада за Временната анкетна комисия за енергетиката и ще подадем сигнал до Комисията за
конфликт на интереси за участие на депутати в енергийни компании, предупреди още Васил Велев. Иван Иванов:
Работодателите защитават корпоративни интереси Протестите на работодателите защитават корпоративни интереси по
един брутален и безпардонен начин. КЕВР защитава интересите на цялото българско общество, заяви председателят
на регулатора Иван Иванов по БНР. Той уточни, че добавката задължение към обществото е с един и същ размер и за
гражданите, и бизнеса. В продължение на две години бизнесът беше толериран в нарушение на правилата, защото
законът посочва, че тази добавката “задължени към обществото“ трябва да бъде справедливо разпределена върху
всички участници на пазара, обясни Иванов. Текст под снимка Четирите национално представителни работодателски
организации – АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ, както и КНСБ и КТ „Подкрепа“ обясниха вчера позициите на работодатели и
синдикати за решението на КЕВР за цените на тока. На снимката: Васил Велев (вторият отдясно) — председател на АИКБ.
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sosnovini.bg
√ Бизнесът и синдикатите готвят мощен протест срещу поскъпналия ток
Бизнесът и синдикатите готвят нов протест срещу по-скъпия ток през септември. Четирите национално представителни
работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и двата синдиката КНСБ и КТ „Подкрепа" се обединиха около общи
искания след решението на КЕВР за увеличаване на тока за промишлеността от 1 август 2015 година.
Сред тях са оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, преразглеждане на решението на регулатора за новия ценови
период, налагане на мораториум за присъединяване на всякакви производители на електроенергия, които продават
електроенергия по преференциални цени, преразглеждане на последния закон в енергетиката, който според тях създава
условия за следващото неконтролирано производство на енергия от оборски тор, създаване на пътна карта за реформи с
краткосрочни и средносрочни мерки, които да позволят България да влезе в средата на класацията на ЕС по отношение
добавка "задължение към обществото".
Исканията и мерките, които ще предприемат, за да ги осъществят, бизнесът и синдикатите представиха на обща
пресконференция пред журналисти. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил
Велев предупреди, че в следващите месеци новите цени на тока ще доведат до спад в доходите, загуба на работни места
и покачване на цените на продуктите. Той обяви, че ако исканията им не бъдат чути, през септември ще бъде организиран
нов многохиляден протест на заетите в промишлеността.
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√ Производственият сектор в еврозоната остава стабилен
Фабриките в региона повишават цените за втори пореден месец
Активността в производствения сектор на еврозоната е отбелязала по-висок растеж от първоначалните оценки през юли
въпреки сътресенията около Гърция, съобщава Reuters. Индексът на мениджърските поръчки (PMI) в сектора все пак отчита
лек спад спрямо 14-месечния връх, достигнат през юни, тъй като повишените цени са ограничили ръста на новите поръчки.
Ниво на растеж
Окончателното измерване на PMI индекса за производствения сектор достига 52.4 пункта, което е под нивото от 52.5
пункта, отчетено през предишния месец, но надвишава първоначалните данни за спад до 52.2. Показателят все пак остава
значително над нивото от 50 пункта, което разделя свиването от растежа.
Не във всички членки на валутния съюз тенденцията е позитивна. Кризисната ситуация в Гърция очаквано се е отразила
негативно на производителите в страната, като PMI индексът е спаднал до 30.2 пункта, което е най-ниското ниво от 16
години, когато е започнало измерването. Активността във френските фабрики също се е свила през юли. Същевременно в
Холандия, Испания и Италия се отчита силен ръст, като в последната PMI индексът достига най-голямото си месечно
повишение от над четири години. В най-голямата европейска икономика Германия показателят достига 51.8 пункта спрямо
51.9 през юни.
"Европейската централна банка и политиците от региона ще посрещнат с облекчение данните за устойчивия растеж в
някои държави и стабилността на производствения сектор като цяло. След като Гърция преодоля последните препятствия,
свързани с дълговата криза, очакванията са икономическият растеж в региона отново да тръгне нагоре", коментира Крис
Уилямсън, главен икономист в Markit, които изготвят PMI индекса.
Подиндексът на новите поръчки отчита лек спад до 5.2 пункта през юли спрямо 52.7 за предишния месец. Това се обяснява
с повишаването на производствените цени, което продължава вече втори месец. Ръстът на цените е добра новина за ЕЦБ,
която се опитва да стимулира инфлацията в региона.
Свиване в Китай
Стабилността в еврозоната контрастира с данните от втората най-голяма световна икономика Китай, където проблемите
пред производителите се задълбочават. Изготвяният от Markit и Caixin PMI индекс на производствения сектор в Китай е
спаднал повече от очакваното до 47.8 пункта спрямо 49.4 през юни. Официалният PMI индекс, който следи основно големи
държавни предприятия, също се понижи повече от прогнозите. Забавянето на индустрията идва в момент, в който Пекин
предприема безпрецедентни интервенции, за да овладее срива в капиталовите пазари на страната.
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√ Раздували разходи за по-скъп ток
Няма сектор в енергетиката, където да не се е крало, и то много здраво. Това каза Валери Симеонов, председателят на
парламентарната група на Патриотичния фронт, в пред ТВ7. Симеонов е председател на временната комисия в
парламента, която прави оценка на енергетиката.
"Големи са нарушения в ЕРП-тата със завишаването на така наречените "външни разходи". Огромна част от сумите са ги
изнасяли по техните държави и техните офшорни фирми. Постигнали са си невероятни условия. С последното решение на
КЕВР пак постигнаха страхотни облекчения", коментира Симеонов. В разследванията и проучванията на комисията е
станало ясно, че ТЕЦ "Контур Глобул Марица-изток 3" и ТЕЦ "AES 3С Марица-изток 1" са злоупотребявали още с
първоначалната си инвестиция, като са представяли завишени стойности, за да могат да си осигурят висока цена на тока.
ВЕИ-тата са поставени в привилегировано положение - "привилегировано изкупуване на електрическа енергия, без някой
да гледа дали са правени с чужди пари, разбирайте с европейски средства, без някой да гледа даже и документите за
присъединяване. Има ВЕИ-та, които са присъединени, а дори не са построени и нямат никакви строителни книжа", посочи
Симеонов.
investor.bg
√ Пик на еднодневните трудови договори през август очаква Калфин
Работодателите имат интерес към тази нова форма на трудови взаимоотношения, смята министърът
Социалният министър Ивайло Калфин очаква рязко повишаване на броя на сключените еднодневни договори към края на
август и началото на септември в някои области на страната, свързани със сезонната полска работа.
Такава е област Търговище, където през август е времето за събиране на малини и къпини – водеща сезонна дейност,
заради която може да се сключат еднодневни трудови договори, даде пример социалният министър, цитиран от
пресцентъра на МТСП. Ивайло Калфин бше на работна среща днес с кметове и директори на структурите към
Министерството от област Търговище.
По думите на Калфин въвеждането на еднодневните трудови договори в областта напредва плавно и работодателите имат
интерес към тази нова форма на трудови взаимоотношения.
Еднодневните договори за наетите в сезонна работа в овощарството, зеленчукопроизводството и розобера бяха одобрени
едва преди месец. Това е едно от предложенията на социалния министър за подобряване на ситуацията на пазара на труда
и изсветляване на трудовите взаимоотношения.
Според законовата промяна за еднодневните договори работникът ще бъде осигурен за пенсия, за здраве и за трудова
злополука, но времето, през което е бил на еднодневен договор, няма да се брои за трудов стаж. Максималният срок, за
който може да се сключват новите договори, е 90 дни.
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