Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Работната заплата трябва да се определя на пазара на труда, а не административно
В България действа принципът на пазарната икономика и работната заплата трябва да се определя на пазара на труда.
Това коментира в сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев, по повод предложението на правителството за минимална работна
заплата между 35 и 55% от средната за страната. Велев изтъкна, че съотношението на минималната към средната заплата
у нас вече е 50%, а за 20 области на страната това съотношение е дори 60%“. Разумният диапазон е между 30 и 40%, а ние
отдавна сме го подминали, отбеляза Велев. „Няма такова съотношение в ЕС, там няма и 50%. Ние продължаваме да растем
административно, което води до забрана за назначаване на ниско квалифициран персонал“, уточни той. Велев допълни,
че това е дискриминация към хората с ниска квалификация. „Те биват уволнявани или минават в сивият сектор, защото не
могат в съответния икономически сектор да изработят тази минимална заплата, която се определя административно“,
аргументира се Велев. Колкото по–голямо е съотношението между минимална и средната работна заплата, толкова поголяма е безработицата, съответно и сивият сектор расте, отбеляза Васил Велев.
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√ Велев: Работната заплата трябва да се определя от пазара на труда
В България действа принципът на пазарната икономика и работната заплата трябва да се определя на пазара на труда.
Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по повод
предложението на правителството за минимална работна заплата между 35 и 55% от средната за страната, предаде
"Фокус".
Велев изтъкна, че съотношението на минималната към средната заплата у нас вече е 50%, а за 20 области на страната това
съотношение е дори 60%“. Разумният диапазон е между 30 и 40%, а ние отдавна сме го подминали, отбеляза Велев.
„Няма такова съотношение в ЕС, там няма и 50%. Ние продължаваме да растем административно, което води до забрана
за назначаване на ниско квалифициран персонал“, уточни той. Велев допълни, че това е дискриминация към хората с ниска
квалификация. „Те биват уволнявани или минават в сивият сектор, защото не могат в съответния икономически сектор да
изработят тази минимална заплата, която се определя административно“, аргументира се Велев.
По думите му колкото по–голямо е съотношението между минимална и средната работна заплата, толкова по-голяма е
безработицата, съответно и сивият сектор расте.
actualno.com
√ Велев от АИКБ: Минималната заплата е 50-60% от средната у нас
В България действа принципът на пазарната икономика и работната заплата трябва да се определя на пазара на труда.
Това заяви пред "Фокус" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, по
повод предложението на правителството за минимална работна заплата между 35 и 55% от средната за страната.
Велев изтъкна, че съотношението на минималната към средната заплата у нас вече е 50%, а за 20 области на страната това
съотношение е дори 60%“. Разумният диапазон е между 30 и 40%, а ние отдавна сме го подминали, отбеляза Велев.
"Няма такова съотношение в ЕС, там няма и 50%. Ние продължаваме да растем административно, което води до забрана
за назначаване на ниско квалифициран персонал“, уточни той.
Велев допълни, че това е дискриминация към хората с ниска квалификация. "Те биват уволнявани или минават в сивият
сектор, защото не могат в съответния икономически сектор да изработят тази минимална заплата, която се определя
административно“, аргументира се Велев. Колкото по–голямо е съотношението между минимална и средната работна
заплата, толкова по-голяма е безработицата, съответно и сивият сектор расте, отбеляза Васил Велев.
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Вчера синдикатът КТ "Подкрепа" излезе със становище, в което се противопоставя на предложението минималното ниво
на работна заплата да се определя регионално. Ние смятаме, че определянето на едно национално равнище на
минималното възнаграждение е подходът, който трябва да следваме. Регионални МРЗ крият редица опасности, чието
приемане е неоправдано, казаха от КТ "Подкрепа".
Канал 3
√ Икономиката се съживява, макар и бавно
България трябва да разширява възможностите си за износ
Коментар на Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, БГНЕС
Не наблюдавам тенденция към увеличаването на фирмите в несъстоятелност. Напротив, посоката по-скоро е обратна на
твърдението на Агенцията по вписванията за първото полугодие на 2015 г.
Все пак, имаме ръст на БВП по-голям от очаквания за първото тримесечие, който е 2%. Ръст има и при експорта, изразяващ
се в двуцифрено число, върви нагоре заетостта, спада безработицата. Може да се каже, че сме свидетели на икономическо
оживяване, макар и крехко.
Обявеният ръст на фирмите в несъстоятелност не изненадва, защото тези процедури са започнали в предишен период. И,
може би, това се дължи на фалита на КТБ, защото редица кредитополучатели на банката вече са обявени в
несъстоятелност. Такива фирми са стотици, включително и в индустрията. Въпреки всичко техният брой е
непредставителен за бранша.
В Асоциацията на индустриалния капитал смятаме, че потенциалът за растеж на икономиката е по-голям от днешното му
състояние. Европейската икономика също има признаци на стабилизация. В обратна посока действат фактори като кризата
в Украйна и санкциите към Русия, както и гръцкият проблем. Но и друг път съм твърдял, че по-скъпият долар подпомага
нашия износ към доларови пазари.
Говори се, че около 60 000 гръцки фирми ще се преместят у нас
Това са по-скоро гръцки предприемачи, които разкриват сметки у нас, но това касае по-дълъг период, а не последните дни.
При всички случаи ще има в България значителен брой гръцки фирми, които постепенно ще разкрият офисите си у нас.
Особено, ако кризата в южната ни съседка се изостри. Вече сме свидетели на вписвания в търговския регистър от страна
на гръцки бизнесмени и покупки от тях на недвижими имоти в България, както и регистрация на техни коли в КАТ. Наистина
такъв процес е нетипичен за летните месеци в сравнение с други години.
За бъдещето на ЕС и еврото, на фона на анализи на емблематични финансисти и икономисти напоследък, мога да кажа, че
една от причините за настоящата ситуация е недостатъчната интеграция. Въпреки оплакванията няма как да приключи
германската доминация в Европа, докато германската икономика е най-силна и страната внася най-много средства в
европейския бюджет.
Добре е за България да търси разширяване на възможностите си за експорт
Ние сме отворена икономика и разрастването на участието на български предприятия в други, в трети страни, които са в
по-динамичен период на растеж, ни е само от полза. Не следва да се затваряме само в рамките на ЕС, особено сега, когато
европейската икономика тъпче на едно место, поради недалновидни политически решения.
econ.bg
√ Не се очаква наплив на гръцки предприемачи у нас
Въпреки това бизнесмени от южната ни съседка купуват имоти в България
Не се очаква наплив на гръцки предприемачи у нас. Това става ясно от думите на председателя на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
„Говори се, че около 60 000 гръцки фирми ще се преместят у нас. Това са по-скоро гръцки предприемачи, които разкриват
сметки у нас, но това касае по-дълъг период, а не последните дни. При всички случаи ще има в България значителен брой
гръцки фирми, които постепенно ще разкрият офисите си у нас. Особено, ако кризата в южната ни съседка се изостри“,
смята шефът на АИКБ.
По думите му вече са налице вписвания в търговския регистър от страна на гръцки бизнесмени и покупки на недвижими
имоти в България от тяхна страна, както и регистрация на техни коли в КАТ. Наистина такъв процес е нетипичен за летните
месеци в сравнение с други години, коментира Велев.
Той каза още, че не се наблюдава тенденция към увеличаването на фирмите в несъстоятелност. Напротив, посоката поскоро е обратна на твърдението на Агенцията по вписванията за първото полугодие на 2015 г.
Шефът на АИКБ посочи, че все пак се отчита ръст на БВП от 2%, който е по-голям от очаквания за първото тримесечие.
"Ръст има и при експорта, изразяващ се в двуцифрено число, върви нагоре заетостта, спада безработицата. Може да се
каже, че сме свидетели на икономическо оживяване, макар и крехко", посочи Велев.
Той добави, че обявеният ръст на фирмите в несъстоятелност не го изненадва, защото тези процедури са започнали в
предишен период. Това според него се дължи на фалита на КТБ, защото редица кредитополучатели на банката вече са
обявени в несъстоятелност. Такива фирми са стотици, включително и в индустрията. Въпреки всичко техният брой е
непредставителен за бранша.
В Асоциацията на индустриалния капитал смятат още, че потенциалът за растеж на икономиката е по-голям от днешното
му състояние.
2

Европейската икономика също има признаци на стабилизация, отчита Велев. В обратна посока обаче действат фактори
като кризата в Украйна и санкциите към Русия, както и гръцкият проблем.
"Но и друг път съм твърдял, че по-скъпият долар подпомага нашия износ към доларови пазари", уточни той.
Препоръката на Велев е България да търси разширяване на възможностите си за експорт. "Ние сме отворена икономика и
разрастването на участието на български предприятия в други, в трети страни, които са в по-динамичен период на растеж,
ни е само от полза, информира БГНЕС. Не следва да се затваряме само в рамките на ЕС, особено сега, когато европейската
икономика тъпче на едно место, поради недалновидни политически решения", каза шефът на АИКБ.
Списание Мениджър
√ Предложение: Минималната заплата да е поне 35% от средната
Правителството е предложило на социалните партньори проект за определяне и актуализиране размера на минималната
работна заплата, според който месечният й размер да не може да бъде по-малък от 35% и по-голям от 55% от средната
работна заплата. Това става ясно от прессъобщение, разпространено от Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ).
От асоциацията категорично се обявяват против идеята, посочвайки, че при определянето на минималната работна
заплата надделяват предимно вътрешно политически съображения, като оценка на въздействието на приетите стойности
или не се прави, или направените анализи не се оповестяват в тяхната цялост.
Административното определяне на минималната работна заплата почива на порочната презумпция, че увеличавайки
минималната работна заплата се постига общо увеличаване на доходите „по вертикалата“. Всъщност, това довежда главно
до загуба на работни места сред най-ниско квалифицираните работници и до проблеми с доходите в „долната“ половина
на квалифицираните работници и служители, посочват в становище от АИКБ.
"Предложеният ни проект за постановление на Министерския съвет „за определяне и актуализиране размера на
минималната работна заплата в страната“ има за цел да опише на хартия досегашния ход на процедурата по определяне
на минималната работна заплата. Иначе казано, целта на проекта за постановление е да увековечи досегашната
неприемлива практика.
Разбира се, излизането на такова постановление на Министерския съвет би било и формална реакция на препоръките и
критиките на Европейската комисия, но това не е главното. Главното е, че участието на представителните организации на
социалните партньори в обсъждането на въпросния проект за постановление на практика ще легитимира закрепването на
практиката, минималната работна заплата да се определя административно, допълват от Асоциацията на индустриалния
капитал в България.", се казва още в позицията на работодателската организация.
Повече подробности по темата можете да прочетете ТУК.
komentator.bg
√ Правителството предлага минималната заплата да е между 35% и 55% от средната
Министерският съвет е предложил на социалните партньори проект за определяне и актуализиране размера на
минималната работна заплата, според който месечният й размер да не може да бъде по-малък от 35% и по-голям от 55%
от средната работна заплата, става ясно от прессъобщение, разпространено от Асоциацията на индустриалния капитал в
България.
АИКБ се обявява категорично против предложението. В становището се посочва, че по мнение на Асоциацията
приемливият интервал, който може да се обсъжда е минималното възнаграждение да е от 30% до 40% от средната работна
заплата. От там смятат, че резултатите от политиката на административно увеличение на минималната работна заплата са
отрицателни, като най-видимият резултат от тази политика е увеличението на безработицата за нискоквалифициран
персонал.
В продължение на години безработицата е неприемливо висока и устойчива, аргументират се още работодателите. Според
АИКБ минималната работна заплата трябва да се договаря по икономически дейности между браншовите работодателски
и синдикални организации.
Предложеният ни проект за постановление на Министерския съвет „за определяне и актуализиране размера на
минималната работна заплата в страната“ има за цел да опише на хартия досегашния ход на процедурата по определяне
на минималната работна заплата, заявяват от АИКБ. Според тях целта на проекта е да увековечи досегашната неприемлива
практика.
pariteni.bg
√ Икономиката ни се съживява, макар и бавно
Потенциалът за растеж е голям, но трябва да засилим износа, смята председателят на АИКБ Васил Велев
Не наблюдавам тенденция към увеличаването на фирмите в несъстоятелност. Напротив, посоката по-скоро е обратна на
твърдението на Агенцията по вписванията за първото полугодие на 2015 г.
Все пак, имаме ръст на БВП по-голям от очаквания за първото тримесечие, който е 2%. Ръст има и при експорта, изразяващ
се в двуцифрено число, върви нагоре заетостта, спада безработицата. Може да се каже, че сме свидетели на икономическо
оживяване, макар и крехко.
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Обявеният ръст на фирмите в несъстоятелност не изненадва, защото тези процедури са започнали в предишен период. И
може би това се дължи на фалита на КТБ, защото редица кредитополучатели на банката вече са обявени в несъстоятелност.
Такива фирми са стотици, включително и в индустрията. Въпреки всичко техният брой е непредставителен за бранша.
В Асоциацията на индустриалния капитал смятаме, че потенциалът за растеж на икономиката е по-голям от днешното му
състояние. Европейската икономика също има признаци на стабилизация. В обратна посока действат фактори като кризата
в Украйна и санкциите към Русия, както и гръцкият проблем. Но и друг път съм твърдял, че по-скъпият долар подпомага
нашия износ към доларови пазари.
Говори се, че около 60 хил. гръцки фирми ще се преместят у нас. Това са по-скоро гръцки предприемачи, които разкриват
сметки в България, но това касае по-дълъг период, а не последните дни. При всички случаи ще има значителен брой гръцки
фирми, които постепенно ще разкрият офисите си у нас. Особено, ако кризата в южната ни съседка се изостри.
Вече сме свидетели на вписвания в търговския регистър от страна на гръцки бизнесмени и покупки от тях на недвижими
имоти в България, както и регистрация на техни коли в КАТ. Наистина такъв процес е нетипичен за летните месеци в
сравнение с други години.
За бъдещето на ЕС и еврото, на фона на анализи на емблематични финансисти и икономисти напоследък, мога да кажа, че
една от причините за настоящата ситуация е недостатъчната интеграция. Въпреки оплакванията няма как да приключи
германската доминация в Европа, докато германската икономика е най-силна и страната внася най-много средства в
европейския бюджет.
Добре е за България да търси разширяване на възможностите си за експорт. Ние сме отворена икономика и разрастването
на участието на български предприятия на нови пазари в трети страни, които са в по-динамичен период на растеж, ни е
само от полза. Не следва да се затваряме само в рамките на ЕС, особено сега, когато европейската икономика тъпче на
едно място, поради недалновидни политически решения.
svobodennarod.com
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ: ИКОНОМИКАТА НИ СЕ СЪЖИВЯВА, МАКАР И БАВНО
Добре е за България да търси разширяване на възможностите си за експорт. Ние сме отворена икономика и разрастването
на участието на български предприятия на нови пазари в трети страни, които са в по-динамичен период на растеж, ни е
само от полза. Не следва да се затваряме само в рамките на ЕС, особено сега, когато европейската икономика тъпче на
едно място, поради недалновидни политически решения.
Не наблюдавам тенденция към увеличаването на фирмите в несъстоятелност. Напротив, посоката по-скоро е обратна на
твърдението на Агенцията по вписванията за първото полугодие на 2015 г.
Все пак, имаме ръст на БВП по-голям от очаквания за първото тримесечие, който е 2%. Ръст има и при експорта, изразяващ
се в двуцифрено число, върви нагоре заетостта, спада безработицата. Може да се каже, че сме свидетели на икономическо
оживяване, макар и крехко.
Обявеният ръст на фирмите в несъстоятелност не изненадва, защото тези процедури са започнали в предишен период. И
може би това се дължи на фалита на КТБ, защото редица кредитополучатели на банката вече са обявени в несъстоятелност.
Такива фирми са стотици, включително и в индустрията. Въпреки всичко техният брой е непредставителен за бранша.
В Асоциацията на индустриалния капитал смятаме, че потенциалът за растеж на икономиката е по-голям от днешното му
състояние. Европейската икономика също има признаци на стабилизация. В обратна посока действат фактори като кризата
в Украйна и санкциите към Русия, както и гръцкият проблем. Но и друг път съм твърдял, че по-скъпият долар подпомага
нашия износ към доларови пазари.
Говори се, че около 60 хил. гръцки фирми ще се преместят у нас. Това са по-скоро гръцки предприемачи, които разкриват
сметки в България, но това касае по-дълъг период, а не последните дни. При всички случаи ще има значителен брой гръцки
фирми, които постепенно ще разкрият офисите си у нас. Особено, ако кризата в южната ни съседка се изостри.
Вече сме свидетели на вписвания в търговския регистър от страна на гръцки бизнесмени и покупки от тях на недвижими
имоти в България, както и регистрация на техни коли в КАТ. Наистина такъв процес е нетипичен за летните месеци в
сравнение с други години.
За бъдещето на ЕС и еврото, на фона на анализи на емблематични финансисти и икономисти напоследък, мога да кажа, че
една от причините за настоящата ситуация е недостатъчната интеграция. Въпреки оплакванията няма как да приключи
германската доминация в Европа, докато германската икономика е най-силна и страната внася най-много средства в
европейския бюджет.
Добре е за България да търси разширяване на възможностите си за експорт. Ние сме отворена икономика и разрастването
на участието на български предприятия на нови пазари в трети страни, които са в по-динамичен период на растеж, ни е
само от полза. Не следва да се затваряме само в рамките на ЕС, особено сега, когато европейската икономика тъпче на
едно място, поради недалновидни политически решения.
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Национален протест срещу повишаването на ценовата добавка „Задължение
към обществото“ от 1 август 2015 г.
29 юли 2015 г., начален час 11:00 ч.

Телевизия БТВ
√ Бизнесът готви нов протест срещу скока в цената на тока
Бизнесът готви нов протест срещу скока в цената на тока. Този път датата е 29 юли. Индустриалци смятат, че действията,
предприети от държавата, няма да ограничат значително поскъпването на тока, въпреки ангажимента на кабинета и
Парламента.
Топлофикации и мини също протестираха заради новия фонд "Сигурност на електро-енергийната система", в който
дружествата трябва да внасят 5% от приходите си.
Създаването на фонда бе част от мерките, които имаха за цел да ограничат шоковото поскъпване на електроенергията за
бизнеса. С вноските от фонда трябва да се покрива дефицита в НЕК, който към момента възлиза на 1,4 млрд лв.
По предварителни оценки от вноски годишно трябва да се събират около 200 милиона лева във фонда. За част от
дружествата, които трябва да внасят тези пари обаче това се оказва проблем.
Едночасов протест в мина „Черно море" край Бургас. Дневната смяна отказа да слезе под земята заради гласуваната от
парламента 5%-тна вноска. Според миньорите това ще намали заплатите им:
„Не да отпадне, ама нека да си вземат от тези, които създават тоя дефицит в НЕК, те много добре знаят откъде идва
дефицитът, ама за съжаление и го казвам съвсем отговорно, има и то доста голяма група депутати, които участват вътре и
не знам как ще се случат нещата и промените”.
Протест имаше и в Топлофикация-Враца заради прогнозата, че дружеството ще внася във фонда десетки хиляди лева всеки
месец. А има дълг от над 7 милиона лева към Булгаргаз:
„Резултатът е ясен: финансовите и техническите проблеми ще се задълбочават и възможно е да не можем да си
изпълняваме и лицензионните задължения", каза Радослав Михайлов.
В комисията по енергетика в парламента обаче оценяват създаването на фонда като стъпка в правилната посока:
„Третирането е еднакво и е към всички, има известно драматизиране, но аз не смятам, че някой ще има кой знае какви
проблеми да си плати вноската, не смятам, че има проблем с отоплителния сезон”, заяви Мартин Димитров.
А междувременно бизнесът обяви нов протест:
„Бизнесът излиза на протест, защото така и не се получи задоволително решение по въпроса за повишаването на цената
на електроенергията”, коментира Теодор Дечев.
До края на месеца енергийният регулатор ще реши с колко точно ще скочи цената на тока.
Очаква се вълната от протести заради вноските в новия фонд да продължи и утре в различни части на страната.
Видеото може да видите тук
Вестник 24 часа
√ Работодателите: Не можем да поемем високия разход в цената на електроенергията, ще протестираме
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО: ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНОВА ДОБАВКА „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО” ОТ 1 АВГУСТ 2015 Г.
Днес, 23 юли 2015 г. четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на
предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и
констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен
резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената ЗкО
ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава
ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които
формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени
отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове,
преди тяхното приемане.
В тази връзка, национално представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от
изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:
Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на
сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;Задълбочено обсъждане
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на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в
сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси.
Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското
общество!
Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но този
път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите.
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Вестник Труд
√ Бизнесът отново на протест заради тока
Работодателските организации готвят нов протест на 29 юли срещу поскъпването на тока за индустрията. В съвместна
декларация вчера Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Асоциацията на индустриалния капитал,
Българската стопанска камара и Търговско-промишлената палата изразиха недоволството си от “шоковото увеличение на
добавката “задължение към обществото”. Според сдруженията това ще направи цената на тока за бизнеса непоносимо
висока и ще причини загуби за българското общество.
“Ефектът от поправките в Закона за енергетиката, които бяха приети от парламента, клони към нула”, коментира
председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. “Ние като работодателски организации бяхме инициатори на поправки, за да
не се допусне поскъпване на тока. Но текстовете, които бяха приети, не отговарят на нашите искания. Тези поправки бяха
използвани за пиар от редица политици, без да има ефект от тях", каза Домусчиев. Той изчисли, че токът за бизнеса ще
поскъпне с 15-20%.
В края на юни около 1000 индустриални фирми протестираха, като спряха работа за 1 час. Според бизнеса протестът е бил
използван за запазване на дефицитите в енергетиката.
Вестник Стандарт
√ Бизнесът с нов протест за тока на 29 юли
Бизнесът подготвя нов протест за децаната на тока. Това става ясно от декларация на етирите национално представителни
работодателски организации по повод добавката "задължение към обществото" в цената на тока.
Пълният текст на тяхната декларация:
"Днес, 23 юли 2015 г. четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на
предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към обществото" (ЗкО) в цената на тока и
констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен
резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената ЗкО
ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава
ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които
формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени
отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове,
преди тяхното приемане.
В тази връзка, национално представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от
изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:
Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото" до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити.
Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които
водят до неефективно управление.
Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и
намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси.
Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
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Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото", защото те ще доведат до загуби за българското
общество!
Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но този
път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите".
Вестник Преса
√ Работодателите зоват за нов протест срещу скъпия ток
Плевенските енергетици излязоха на едночасов мълчалив протест вчера срещу новата месечна такса от 5% върху
продажбите на всички производители на ток
Работодателите приканват българския бизнес да се вдигне на нов мощен протест срещу поскъпването на тока.
Призивът е това да стане в 11 ч. на 29 юли. „Но този път по начин, по който протестът да бъде осезаемо чут от
управляващите“, обявиха в съвместна декларация вчера четирите национално представителни организации на бизнеса Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК), Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
Те възразяват срещу това, че в последния момент при гласуването на промените в Закона за енергетиката парламентът е
орязал мерките за намаляване на разходите в сектора. Очаква се тези поправки да бъдат обнародвани днес в „Държавен
вестник“.
„Окончателните промени в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми източници бяха силно
редуцирани и в резултат на това двойното поскъпване на цената „задължение към обществото“ ще се запази“, показва
анализът на работодателите. Преди поправките в закона Комисията за енергийно и водно регулиране предвиждаше
увеличение на таксата за фирмите на свободния пазар от 18,93 лв. на 40,21 лв. за мегаватчас.
„Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!“,
подчертаха работодателите. Те са възмутени, че промените отново се правят в нарушение на законовото изискване за
оценка на въздействието на нормативните актове преди приемането им.
Работодателите издигат три искания. Първото е да се запази сегашният размер на добавката „задължение към
обществото“ до пълното разкриване на резервите в сектора и на причините за натрупаните дефицити. Второто е незабавно
да се приеме пътна карта за преструктуриране на електроенергетиката и реформи. Третото е да се извърши задълбочено
обсъждане на резултатите от законодателните промени.
Вестник Сега
√ Хиляди фирми готвят нов протест заради скъпия ток
Идната сряда предприятията пак ще спрат за час, очакват се и блокади на пътища
Работници и мениджъри от хиляди български предприятия ще спрат отново работа и се готвят да блокират пътища и
магистрали. Това ще се случи идната сряда - 29 юли, от 11 до 12 часа. Причина за крайната мярка е намерението на
енергийния регулатор да увеличи цената на тока за бизнеса. Вчера ситуацията в енергетиката е била обсъдена от четирите
работодателски организации - АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ.
Подобен протест бе проведен преди по-малко от месец. В него се включиха хиляди предприятия. Според бизнеса този
протест не е постигнал желания резултат въпреки обещанията на правителството и на Народното събрание.
Работодателите негодуват срещу т.нар. такса "задължение към обществото", която ще бъде увеличена с над 100%. Тя се
плаща от фирмите на свободния пазар и отива за покриването на дефицитите в НЕК, свързани с изкупуването на скъп ток.
Само преди два дни шефът на КЕВР Иван Иванов определи като "невъзможно" размерът на таксата да запази старите си
стойности. "Тя може би ще бъде намалена в някаква степен спрямо нивата, които бяха определени при параметрите, и
законовата рамка, която съществуваше до края на юни", заяви Иванов. "Но в никакъв случай не можем да се върнем към
предишните нива", допълни той.
"Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса въпреки милиардните дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.", посочват в писмото си работодателите. В сряда Народното събрание гласува
поредните промени в Закона за енергетиката, а реформаторите предупредиха, че с част от тях се отваря широко вратата за
присъединяване на нови ВЕИ - такива, които работят на биомаса с над 60% животинска тор.
Реформаторът Мартин Димитров изтъкна пред депутатите, че само в района на едно от ЕРП-тата има проекти за около 60
мегавата мощности, което ще струва на НЕК почти 190 млн. лв. за изкупуването на ток. "С предишните промени в Закона
за енергията от възобновяеми източници не беше предвидено отпадането на преференциите за централи на биомаса,
защото не е имало очаквания за такъв бум", обясни той. Неочакваният бум на фотоволтаици и вятърни централи между
2009 и 2012 г. е една от причините за сътресенията в енергетиката и поскъпването на тока.
В същото време работодателите се опасяват, че наредбата за компенсирането на по-големите консуматори заради скъпия
ток ще се забави. Причината е, че дебатите по нея приключиха наскоро и тя тепърва ще трябва да мине през одобрението
на Европейската комисия, макар че целта бе да влезе в сила още от 1 юли. Тя предвижда големите и средни индустрии да
плащат по-малка добавка за зелен ток, която е част от таксата "задължения към обществото". При запазване на всички
останали компоненти от нея обаче крайната цена ще остане непоносимо висока за бизнеса, смятат от АИКБ, БСК, БТТП и
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КРИБ. Те припомнят, че кабинетът "Борисов" бе поел серия ангажименти към индустриалците. Част от тях са свързани със
запазване на цената на тока за бизнеса, приемането на пътна карта за реформа в енергетиката и др.
"Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд", обобщават работодателите.
investor.bg
√ Бизнесът не е доволен от мерките срещу поскъпването на тока
Работодателските организации отново организират протест, но този път по начин, който ще бъде "осезаемо чут"
от управляващите
Бизнесът не е доволен от предложените досега от правителството мерки срещу поскъпването на тока , чиято цел е да не
допуснат поскъпване на енергията за индустрията, става ясно от съвместно становище на четирите национално
представени организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ.
Според тях одобрените промени в Закона за енергетиката са редуцирани. Организациите очакват в новото ценово решение
на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) „шоковото увеличение“ на таксата „Задължение към обществото“
за бизнеса да се запази.
Работодателите посочват още, че наредбата, която цели облекчение на енергоемката индустрия срещу скъпата зелена
енергия също се бави, а дори и когато бъде готова и одобрена от Европейката комисия, тя ще облекчи само големи
предприятия.
Припомняме, че първоначалните планове на Министерството на енергетиката бяха намаление на зеления компонент от
таксата „Задължения към обществото“ да получават само предприятия с годишно потребление от 30 гигаватчаса
електроенергия.
В последствие обаче стана ясно, че има промяна в нагласата и се обмисля подкрепа в две стъпки – за потребление от над
10 гигаватчаса годишно и над 30 гигаватчаса. Първите предприятия ще получат отстъпка от 50% от стойността на зеления
компонент, а вторите – 85%.
Наредбата обаче все още се намира на етап обществено обсъждане, въпреки че беше представена преди повече от месец.
В своето становище работодателските организации настояват да бъде запазен размерът на таксата „Задължения към
обществото“ до изчерпване на всички резерви в електроенергетиката, както и приемане на пътна карта за реформи в
сектора.
В защита на своите искания организациите отново ще излязат на национален протест на 29 юли от 11 часа. „Но този път по
начин, по който той ще бъде осезаемо чут от управляващите“, пишат представителите на бизнеса.
Предишният им протест се проведе 26 юни, но оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) не
отчетоха очакваното ограничение на мощностите. От бизнеса коментираха, че данните са манипулирани и не се
интерпретират правилно.
В последствие от ЕСО официално поканиха представителите на бизнеса да се запознаят с методологията на отчитането на
товара в диспечерската зала на Централното управление на оператора.
Вестник Монитор
√ Бизнесът пак зове за протест заради тока
Иска добавката “Задължения към обществото” за фирмите да остане 19 лв.
Бизнесът пак зове за протест заради тока
Четирите национално представени работодателски организации пак зоват бизнеса да протестира срещу добавката
“задължения към обществото”. Новата дата, която е насрочена, е 29 юли, от 11 часа. Това се казва с декларация,
разпространена вчера от Асоциацията на индустриалния капитал в България, БСК, БТТП и КРИБ. Тя идва на фона на
приетите само преди ден промени в енергийните закони, които се очаква да доведат до допълнителни икономии в
системата. Протестът е насрочен само два дни преди Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да вземе
окончателно си решение за новите цени на тока. Очаква се това да стане идния петък, на 31 юли.
Причината бизнесът пак да започва подготовка за национален протест са съмнения, че КЕВР няма да намали изобщо
добавката от разчетените 40,21 лв. на мегаватчас. Или ако го направи, това ще е символично, обясниха от бизнес
организациите. В момента тази добавка за бизнеса, който купува тока от свободния пазар, е малко над 18,93 лв., а за бита
- над 50 лв. за мегаватчас. “Окончателните промени в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяемите
източници бяха силно редуцирани и в резултат на това двойното поскъпване на добавката ще се запази”, се казва още в
декларацията.
Шефът на КЕВР Иван Иванов каза пред “Монитор”, че не би могъл да коментира какъв ще е точният размер на добавката
“Задължения към обществото”, защото
експертите все още не са започнали да правят изчисления
Ден по-рано той каза, че увеличение на добавката ще има, макар не и в по-малка степен от първоначалните разчети. КЕВР
ще започне да прави изчисленията в момента, в който в “Държавен вестник” бъдат публикувани законовите промени,
приети в сряда от НС, поясни Иванов. Справка в сайта на “Държавен вестник” показва, че те са публикувани днес. От
Министерството на енергетиката не коментираха.Освен от орязаните законови промени, бизнесът недоволства и от
забавянето на наредбата за намаляване на тежестта на зеления ток за бизнеса. Тя е на етап междуведомствено
8

съгласуване, след което ще бъде изпратена в Брюксел за одобрение. От работодателските организации обаче смятат, че
дори след като получи одобрението, намаляване на тежестта ще се получи частично само за големите предприятия. “При
запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на “Задължения към
обществото”, крайната цена ще остане непоносимо висока”, се казва още в декларацията.
В крайна сметка от бизнеса поставят три искания
Първото е добавката “Задължения към обществото” да остане в сегашния й размер от 18,93 лв. на мегаватчас до намиране
на всички резерви. Второто е за незабавно приемане на пътна карта за реформи в енергетиката и третото – за задълбочено
обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени
разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки.
Според енергийни експерти, вещи в ценовите модели, след приемането от Брюксел на наредбата за намаляване на
тежестта на зеления ток бизнесът ще се успокои. Тогава за най-големите индустриални предприятия увеличението на
добавката ще се окаже в рамките на 1-2 лева, а за по-малките – със 7-8 лв. Според финалния текст на наредбата бизнесът
ще може да ползва 50% отстъпка от зелената компонента в добавката при годишна консумация между 10 и 30 гигаватчаса.
При над 30 гигаватчаса потребление отстъпката скача на 85 на сто.
Първият протест на бизнеса по същия повод се проведе на 26 юни. След него определянето на новите цени на тока беше
отложено с един месец. Междувременно след консултация с бизнеса бяха направени законови промени, от които се
очакват около 200 млн. лв. икономии.
Вестник Дневник
√ Работодателите свикват нов протест срещу цените на тока
Недоволни от последните промени в Закона за енергетиката, четирите национално представителни работодателски
организации свикват нов протест срещу цените на тока. Той ще се състои на 29 юли от 11 часа.
Ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара,
търговско-промишлената палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците са убедени, че въпреки
ангажимента на правителството и Народното събрание добавката "задължение към обществото" ще нарасне двойно, а
българският бизнес не може да поеме такъв разход.
Предишният протест беше на 26 юни, когато стотици предприятия спряха работа за час. Тогава беше постигнато съгласие
поскъпването на тока да се отложи с месец, а междувременно да се потърсят резерви, включително и чрез законодателни
промени. Вчера парламентът ги гласува окончателно на второ четене и се очаква утре - петък, 24 юли, те да бъдат
публикувани в "Държавен вестник", така че енергийният регулатор да има време до 1 август да пресметне новите тарифи
на тока. Според работодателските организации обаче, законодателните промени са силно орязани спрямо договореното,
а между тях са се промъкнали и лобистки поправки.
"Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите",
се посочва в декларация на четирите организации.
Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи
частично само големите предприятия, пишат работодателите. При запазване размера на всички останали компоненти,
които формират предложения размер на добавката "задължения към обществото" крайната цена ще остане непоносимо
висока, продължава обръщението.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим конкурентоспособност, постигната с огромни
инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската
индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията, заявяват четирите работодателски
организации.
Четирите бизнес сдружения напомнят, че изпълнителната и законодателната власт са поели ангажименти по следните
искания:
Запазване на сегашната цена на добавка "задължение към обществото" до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;
Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които
водят до неефективно управление;
Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и
намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
mediapool.bg
√ Бизнесът отново на протест за цената на тока
Работодателите не са доволни, че "шоковото" увеличение на добавката "задължение към обществото" се запазва
Четирите национално представителни работодателски организации приканват българския бизнес незабавно да
предприеме нов национален протест на 29 юли от 11.00 часа заради увеличението на добавката "задължение към
обществото". В съобщение, разпространено от пресцентъра на Българската стопанска камара, се казва, че днес четирите
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организации са обсъдили развитието на предложеното от КЕВР "шоково" увеличение на добавката "задължение към
обществото" (ЗкО) в цената на тока и са приели съвместна декларация.
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска
търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България констатират, че
предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки
ангажимента на правителството и на Народното събрание.
"Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това – двойното поскъпване на цената ЗкО
ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК, и дори тогава
ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които
формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени
отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове,
преди тяхното приемане", се посочва в декларацията на работодателските организации.
Те напомнят, че бяха поети ангажименти от изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:
запазване на сегашната цена на добавка "задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити; незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на
сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление; задълбочено обсъждане
на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в
сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
"Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси.
Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското
общество", посочват организациите на работодателите и приканват към протест - "но този път по начин, по който той да
бъде осезаемо чут от управляващите".
В края на юни над 1000 предприятия спряха за час работа, недоволни от двойното вдигане на такса "задължение към
обществото", което ще вдигне цената на тока за свободния пазар между 13 и 20 на сто, но част от поскъпването ще бъде
компенсирано с държавна помощ. В днешното съобщение не се уточнява в какво ще се изрази предстоящият протест, така
че да бъде "осезаемо чут".
economy.bg
√ Бизнесът отново прикани към протест
Причината е повишаване на ценовата добавка за електроенергия „Задължения към обществото“
Четирите национално представителни работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България
/АИКБ/, Българска стопанска камара /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ изпратиха до медиите съвместна декларация.
В нея те призовават към нов национален протест на 29 юли „но този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от
управляващите“.
Причината за недоволството на бизнеса е в „предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към
обществото” (ЗкО) в цената на тока“, както и констатацията, че „предприетите действия за спиране на това решение от
страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното
събрание“.
Според работодателските организации техните протести са били използвани за запазване на дефицитите. Окончателните
промени в енергийните закони са били силно редуцирани спрямо ангажиментите, поети от изпълнителната и
законодателната власти. Освен това Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде
нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия.
Според бизнеса при запазване размера на всички останали компоненти, които формират предложения размер на ЗкО,
крайната цена ще остане „непоносимо висока“.
Ето какво още се казва в декларацията: „Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на
електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства,
да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме
готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на
България без оглед на размера на предприятията.“
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clubz.bg
√ Бизнесът пак излиза на протест заради тока
Работодателите упрекнаха управляващите за лобистки поправки
Четирите национално представителни работодателски организации приканват българския бизнес незабавно да
предприеме нов национален протест на 29 юли от 11.00 часа заради увеличението на добавката "задължение към
обществото" (ЗкО). Днес те приеха декларация, в която се противопоставят на предложеното от КЕВР "шоково" увеличение
на добавката "задължение към обществото" в цената на тока.
Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, Българска
търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България констатират, че
предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки
ангажимента на правителството и на Народното събрание.
"Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!"
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това – двойното поскъпване на цената ЗкО
ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК, и дори тогава
ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които
формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени
отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове,
преди тяхното приемане", пише още в декларацията на работодателските организации.
В края на юни над 1000 предприятия спряха за час работа, недоволни от двойното увеличение на такса "задължение към
обществото", което в последствие бе отложено с един месец.
bgdnes.bg
√ Работодателите: Не можем да поемем високия разход в цената на електроенергията, ще протестираме
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТНОСНО: ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНОВА ДОБАВКА „ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО” ОТ 1 АВГУСТ 2015 Г.
Днес, 23 юли 2015 г. четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на
предложеното от КЕВР шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и
констатираха, че предприетите действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до
задоволителен резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати
защитават интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални
производители и изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване
на дефицитите!
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената ЗкО
ще се запази. Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава
ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които
формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези
промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на
нормативните актове, преди тяхното приемане.
В тази връзка, национално представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от
изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:
Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на
сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление;Задълбочено обсъждане
на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в
сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси.
Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското
общество!
Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но
този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите.
Асоциация на индустриалния капитал в България
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
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news.bg
√ Бизнесът излиза на национален протест срещу готвените цени на тока
Четирите работодателски организации - АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ - призоваха българския бизнес на 29 юли да
предприеме нов национален протест.
Това се казва в декларация на работодателите във връзка с предстоящите промени в цената на тока.
Припомняме, вчера шефът на КЕВР заяви, че за битови услуги цената ще намалява, но за индустрията няма как да не се
повиши добавката „задължение към обществото" (ЗкО).
Според бизнеса това увеличение е шоково. В документа, изготвен от работодателите, се подчертава, че предприетите от
страна на бизнеса действия за спиране на увеличението на цените на ел. енергията не са довели до задоволителен
резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
На 29 юли служителите на фирмите и компаниите, членуващи в четирите организации ще проведат протеста си на
публични места в страната, като хората няма да бъдат ограничавани - както при предишната проява на бизнеса.
Очаква се отново масово да бъдат спрени производствените мощности, което да има сериозно отражение върху ЕСО Електроенергийния системен оператор.
Припомняме, при предишния протест на 26 юни товарът на ЕСО бе намален със 150 мегавата и то при положение, че
изключвнането на мощностите бе поетапно, като при това бе предварително заявено. Сега най-вероятно ЕСО няма да
бъде предупреждаван, като бизнесът напомня, че не се е отказал от идеята си да протестира директно пред Централното
диспечерско управление на ЕСО.
Макар че бизнесът отново тръди, че протестната проява не е насочена срещу управляващите, а срещу кражбите и
некомпетентността в енергетиката, то коментарите на работодателите, че вече месец нищо не се прави по исканията им
навежда на мисълта, че в най-скоро време властта може да се окаже сред основните цели на бъдещи протести.
Сред координаторите на националния протест на 29-ти е Теодор Дечев от АИКБ, който има сериозн опит в подобни
мероприятиа.
Припомняме, през лятото на 2011 година той организира протест на ГКПП Лесово, когато за повече от час бе блокирано
движението на превозни средства към Турция и обратно. Поводът тогава бе, че 25 фирми не бяха получили заработените
за строежа на полигона Ново село над 4 млн. евро.
inews.bg
√ Бизнесът готви нов национален протест на 29 юли заради цената на тока
За това призовават АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП в специална декларация
Четирите работодателски организации у нас - АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП, призоваха бизнеса да излезе на нов национален
протест на 29 юли. Причината е предложеното от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) увеличение на
добавката "задължение към обществото" (ЗоК) в цената на тока. Това става ясно от декларация, разпространена днес от
организациите до медиите.
При предишния национален протест в края на юни, иницииран от четирите бизнес организации по същия повод,
собствениците на предприятия спряха работа в продължение на един час.
В декларацията си работодателските организации заявяват, че "предприетите действия за спиране на това решение от
страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат въпреки ангажимента на правителството и на Народното
събрание".
"Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване на дефицитите!
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и в резултат на това - двойното поскъпване на цената ЗкО
ще се запази", посочват като аргументи работодателите.
Според четирите бизнес организации наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде
нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи частично само големите предприятия. При запазване размера на всички
останали компоненти, които формират предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока, смята
бизнесът.
Организациите са недоволни и че тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за
оценка на въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане.
Припомняме, че вчера парламентът прие промени в Закона за енергетиката, отнасящи се до предприятията,
произвеждащи ток от биомаса. Прието бе да има една година гратисен период за довършване на инвестициите в
централите за този вид гориво.
Това означава, че до 1 юли 2016 г. цените за изкупуване на ток от тези централи ще са преференциални, като ще се
определят от КЕВР. Става въпрос специално за животински тор.
Основният аргумент на вносителите от ГЕРБ е, че заради предишната редакция на Закона на ВЕИ, която беше в началото
на годината, вече има много инвестиционни проекти с разчет по стария закон. "Не може след по-малко от половин година
да им кажем, че нещата се променят", каза председателят на ергийната комисия в парламента Делян Добрев от ГЕРБ.
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3e-news.net
√ Работодателите отново на протест. Искат запазване на старата такса „задължение към обществото“
Работодателските организации не харесват промените в Закона за енергетиката, както и вариантът за намаляване на
зелената добавка в Наредбата за намаляване на тежестта от ВЕИ. Работодателските организации освен това настояват за
приемане на пътна карта за енергетиката и призовават за нов национален протест на 29 юли. Това става ясно от приетата
от тях Декларация, разпространена до медиите.
„Четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на предложеното от КЕВР
шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите
действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки
ангажимента на правителството и на Народното събрание“, се казва в декларацията.
Припомняме, че по думите на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, индустриалните производители с
потребление до 10 Гвтч годишно ще могат да ползват 50% отстъпка в цената на зелената добавка в такса "задължение
към обществото", а тези, които потребяват до 30 Гвтч - 85%. Пред журналисти министърът заяви, че тези прагове са
постигнати в резултат на договорката с работодатели и синдикати.
Старият вариант на таксата "задължение към обществото" за бизнеса бе 18,93 лв. за МВтч, а в новия ценови модел, която
трябваше да влезе в сила от 1 юли Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разчете 40,21 лв.за Мвтч. Това
пердизвика недоволството на работодателските организации и предизвика безпрецедентен протест от тяхна страна. Поголям по мащабите си протест сега обещават БСК, АИКБ и КРИБ, заради несъгласието си по такса "задължение към
обществото".
В допълнение, в декларациата си работодателите обвиняват депутатите и в защита на интересите на ВЕИ-сектора.
„Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати
защитават интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за преференциални
производители и изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха използвани за запазване
на дефицитите! „, коментират в декларацита си АИКБ, БСК и КРИБ.
Трите работодателски организации се оплакват и от последният вариант на промените в Закона за енергетиката.
Окончателните промени в ЗЕ и в ЗЕВИ бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената такса
„Задължение към обществото“ ще се запази, смятат работодателите.
Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи
частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират
предложения размер на такса „Задължение към обществото“, крайната цена ще остане непоносимо висока.
Не на последно място, тези промени отново се правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на
въздействието на нормативните актове, преди тяхното приемане, заявяват в декларацията си национално
представителните работодателски организации.
Те напомнят за поетите ангажименти от изпълнителната и законодателна власт по следните основни искания:
• Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;
• Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори,
които водят до неефективно управление;
• Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения
и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските
потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките, заявяват още от работодателските организации и заявяват готовността си за протест и
защита на интересите си.
Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни
инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси, се казва в декларацията, като се
твърди, че това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на
предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското
общество! Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00
часа! Но този път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите, заключават работодателските
организации.
blitz.bg
√ Работодателите обвиниха депутати в лобиране за ВЕИ централи
Национално представени браншови организации обявиха национален протест на 29 юли
Четирите национално представителни работодателски организации обсъдиха развитието на предложеното от КЕВР
шоково увеличение на добавката „задължение към обществото” (ЗкО) в цената на тока и констатираха, че предприетите
действия за спиране на това решение от страна на бизнеса не са довели до задоволителен резултат, въпреки ангажимента
на правителството и на Народното събрание. Това се казва в декларация, изпратена до медиите.
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Според работодателите, тази седмица „станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как
определени депутати защитават интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса, въпреки милиардни дефицити за
преференциални производители и изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.! Нещо повече, нашите протести бяха
използвани за запазване на дефицитите!”
Окончателните законови промени бяха силно редуцирани и, в резултат на това - двойното поскъпване на цената за бизнеса
ще се запази, констатират работодателите.
„Наредбата за намаляване на тежестите от ВЕИ ще се забави, докато бъде нотифицирана от ЕК и дори тогава ще облекчи
частично само големите предприятия. При запазване размера на всички останали компоненти, които формират
предложения размер на ЗкО, крайната цена ще остане непоносимо висока. Не на последно място, тези промени отново се
правят в условия на неспазване на законовото изискване за оценка на въздействието на нормативните актове, преди
тяхното приемане”, пишат още в декларацията си четирите браншови организации.
Национално представителните работодателски организации напомнят, че бяха поети ангажименти от изпълнителната и
законодателна власт по следните основни искания:
-Запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в
електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити;
-Незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които
водят до неефективно управление;
-Задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и
намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители.
Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси.
Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията.
Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското
общество!
Приканваме българския бизнес незабавно да предприеме нов национален протест на 29 юли 2015 г., от 11.00 часа! Но този
път по начин, по който той да бъде осезаемо чут от управляващите, завършва декларацията.
Документът е подписан от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – съюз на
българския бизнес
Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. /БЛИЦ
moreto.net
√ Бизнесът пак ще протестира срещу цените на тока
Четирите работодателски организации - АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ - призоваха българския бизнес на 29 юли да предприеме
нов национален протест. Това се казва в декларация на работодателите във връзка с предстоящите промени в цената на
тока.
Припомняме, вчера шефът на КЕВР заяви, че за битови услуги цената ще намалява, но за индустрията няма как да не се
повиши добавката „задължение към обществото".
Според бизнеса това увеличение е шоково. В документа, изготвен от работодателите, се подчертава, че предприетите от
страна на бизнеса действия за спиране на увеличението на цените на ел. енергията не са довели до задоволителен
резултат, въпреки ангажимента на правителството и на Народното събрание.
varna.utre.bg
√ Хиляди фирми готвят нов протест заради скъпия ток
Идната сряда предприятията пак ще спрат за час, очакват се и блокади на пътища
Работници и мениджъри от хиляди български предприятия ще спрат отново работа и се готвят да блокират пътища и
магистрали. Това ще се случи идната сряда - 29 юли, от 11 до 12 часа. Причина за крайната мярка е намерението на
енергийния регулатор да увеличи цената на тока за бизнеса. Вчера ситуацията в енергетиката е била обсъдена от четирите
работодателски организации - АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ.
Подобен протест бе проведен преди по-малко от месец. В него се включиха хиляди предприятия. Според бизнеса този
протест не е постигнал желания резултат въпреки обещанията на правителството и на Народното събрание.
Работодателите негодуват срещу т.нар. такса "задължение към обществото", която ще бъде увеличена с над 100%. Тя се
плаща от фирмите на свободния пазар и отива за покриването на дефицитите в НЕК, свързани с изкупуването на скъп ток.
Само преди два дни шефът на КЕВР Иван Иванов определи като "невъзможно" размерът на таксата да запази старите си
стойности. "Тя може би ще бъде намалена в някаква степен спрямо нивата, които бяха определени при параметрите, и
законовата рамка, която съществуваше до края на юни", заяви Иванов. "Но в никакъв случай не можем да се върнем към
предишните нива", допълни той.
"Тази седмица станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса въпреки милиардните дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.", посочват в писмото си работодателите. В сряда Народното събрание гласува
14

поредните промени в Закона за енергетиката, а реформаторите предупредиха, че с част от тях се отваря широко вратата за
присъединяване на нови ВЕИ - такива, които работят на биомаса с над 60% животинска тор.
Реформаторът Мартин Димитров изтъкна пред депутатите, че само в района на едно от ЕРП-тата има проекти за около 60
мегавата мощности, което ще струва на НЕК почти 190 млн. лв. за изкупуването на ток. "С предишните промени в Закона
за енергията от възобновяеми източници не беше предвидено отпадането на преференциите за централи на биомаса,
защото не е имало очаквания за такъв бум", обясни той. Неочакваният бум на фотоволтаици и вятърни централи между
2009 и 2012 г. е една от причините за сътресенията в енергетиката и поскъпването на тока.
В същото време работодателите се опасяват, че наредбата за компенсирането на по-големите консуматори заради скъпия
ток ще се забави. Причината е, че дебатите по нея приключиха наскоро и тя тепърва ще трябва да мине през одобрението
на Европейската комисия, макар че целта бе да влезе в сила още от 1 юли. Тя предвижда големите и средни индустрии да
плащат по-малка добавка за зелен ток, която е част от таксата "задължения към обществото". При запазване на всички
останали компоненти от нея обаче крайната цена ще остане непоносимо висока за бизнеса, смятат от АИКБ, БСК, БТТП и
КРИБ. Те припомнят, че кабинетът "Борисов" бе поел серия ангажименти към индустриалците. Част от тях са свързани със
запазване на цената на тока за бизнеса, приемането на пътна карта за реформа в енергетиката и др.
"Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията като резултат от решението на КЕВР
за увеличаване на добавките. Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме
постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд", обобщават работодателите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Митничарите ще разследват ДДС измами
Митничарите вече ще могат да извършват оперативно-издирвателна дейност за разкриването на измами с акцизи и ДДС
при внос. Освен това ще могат да конвоират нарушители, предвиждат промени в Закона за митниците, които бяха приети
в парламента на второ четене.
В момента с тези данъчни измами се занимава само полицията. Ако става въпрос за неизвестен извършител, издирването
му се възлага на МВР, а с това вече ще могат да се занимават и митничарите. За да изпълняват новите си правомощия, те
ще имат достъп до информационната система на МВР.
Текстовете предизвикаха недоволството на депутатите от опозицията. „Създадената нова полицейска структура е
неподлежаща на контрол“, възмути се депутатът от БСП Красимир Янков. Той изрази резерви и към поправките, които
позволяват на служителите на Ваньо Танов да общуват с външни лица при разследването. „Това означава вербуване на
сътрудници“, каза той.
Бившият вътрешен министър и депутат от ГЕРБ Цветан Цветанов също изрази резерви към промените. Според него
митниците нямат капацитет да се справят с новите правомощия.
√ Готвим се да печатаме евро
Печатницата на БНБ ще стартира в края на годината процедура за получаване на сертификат да отпечатва евро. Така ще
сме готови за бъдещото участие в еврозоната, каза шефът на управление „Емисионно“ в БНБ Калин Христов при
изслушването на кандидатите за подуправители на банката в бюджетната комисия на парламента. Гуверньорът на БНБ
Димитър Радев предложи Христов за нов 6-годишен мандат на поста.
До края на годината ще приключи процедурата по подмяна на банкнотите от 2 лева с монети, каза още Христов. Предстои
и отпечатване на нови серии банкноти с допълнителни защитни елементи. Христов заяви, че ако бъде преизбран,
основната му задача ще бъде да поддържа стабилността на валутния борд.
Кандидатът за управление „Банков надзор“ Димитър Костов, който в момента ръководи управление „Банково“, заяви, че
досега управителят и подуправителите на БНБ не са имали достъп до надзорните данни и докладите от проверките,
извършвани от „Банков надзор“. Той заяви, че ако бъде избран, ще въведе изискване след всички надзорни инспекции да
се представят доклади пред управителния съвет (УС) на БНБ с констатации, препоръки и предприети мерки. „Бих искал
съдействие от останалите членове на УС да контролират моята дейност и да ме съветват“, каза Костов. Номинираната за
шеф на управление „Банково“ Нина Стоянова, която в момента е главен юрист на БНБ, каза, че няма информация
акционери на КТБ да са завели дела срещу държавата.
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Вестник Капитал Daily
√ Онлайн борса за плодове и зеленчуци среща производители и търговци
Проектът "Градинария" трябва да скъси веригата на доставки и да помогне за изсветляването на сектора
Националният съюз на градинарите в България (НСГБ) представи вчера интернет платформата "Градинария" (gradinariabg.com) за търговия на свежи плодове и зеленчуци, която има за цел да скъси веригата между земеделските
производители и магазини, преработватели, заведения за хранене и други търговски обекти. Електронният пазар е
създаден по проект "Модерна търговия" с подкрепата на фондация "Америка за България". "Тази форма на търговия е част
от нашата концепция за популяризиране на храненето със свежи български плодове и зеленчуци, което допринася и за подоброто здраве, а важен елемент от концепцията на това хранене е и бързината на доставка. Поставили сме си за цел
плодовете и зеленчуците да са в хладилника на потребителя между 24 и 48 часа откакто са откъснати обясни председателя
на НСГБ Слави Трифонов.
Скъсяване на веригата
"Градинария" е портал, който среща производител и купувач във виртуалното пространство, без между тях да съществуват
посредници и допълнителни разходи, каквито има винаги, когато търговията се осъществява на тържищата. В нередки
случаи там фермерите дори са принудени да продадат стоката си на безценица или да я изхвърлят. "Вече от място
производители и търговци ще могат да предлагат оферти и т.нар. тесни места по веригата ще бъдат преодолени", каза
Мариана Милтенова от НСБГ. Дългите вериги по думите й са сериозен проблем, защото, от една страна, оскъпяват
продукцията, а от друга, въздействат и върху нейното качество заради неправилно съхранение или задържане. "Често по
пъти по тези дълги вериги има дори три-четири посредника, които изкривяват пазара не само защото не дават на
производителя справедлива цена, но и защото доставят на крайния клиент на много по-висока", обяснява тя.
Онлайн зеленчукова борса
През портала ще могат да продават абсолютно всички производители на плодове и зеленчуци и да срещат там свободно
всички заинтересувани купувачи. Условията и за двете страни са равнопоставени. Ще могат да се качват оферти, да се
преговаря, да се коригират оферти, но самите сделки ще се сключват офлайн. Достъпът до платформата се случва чрез
заплащане на абонамент за определен период от време или покупка на ваучер за определен брой посещения. Цените за
влизане и пускане на оферта са символични – между 30 ст. и 60 ст., като няма комисиона за сключване, тъй като целта на
портала не да търси печалба, а да срещне повече производители и търговци, като се намалят посредниците между тях.
"Големите търговски вериги също имат място на платформата. Те винаги са казвали, че производителите не могат да им
осигурят големи количества, но вече имаме примери, че това не е така. Производители вече са публикували оферти за 100
хил. кг и за 40 хил. кг", посочи Милтенова. Вчера имаше вече и още няколко оферти за продажба на големи количества.
Сайтът ще осигури и по-добра възможност да директен контакт между тях. Няма ограничения за продаваните количества,
нито за броя на офертите, които един потребител може да качи. Двете страни сами договарят и начина на доставката –
дали стоката ще бъде взета от градината или доставена от производителя и за чия сметка ще са транспортът и логистиката.
"Градинария" не е страна в този процес, офертите също се правят самостоятелно, а екипът на електронния пазар се намесва
само при нужда.
На по-късен етап ще бъде изграден и онлайн магазин за домакинствата. Биологичните продукти също присъстват в
предлагания асортимент.
Нови възможности и приоритети
Плодовете и зеленчуците са един от приоритетите в новия период на Програмата за развитие на селските райони 20142020 (ПРСР). Това означава, че проектите в този сектор печелят повече точки и имат по-големи шансове за класиране и
достъп до финансиране по по някои от мерките на програмата.
До седмица ще стане ясно кои са одобрените проекти по първия прием на мярката Инвестиции в селските стопанствата
4.1. Тя предизвика огромен интерес, а проектните предложения надхвърлиха четири пъти бюджета й, разясни министърът
на земеделието и храните Десислава Танева. Министърът обяви, че макар че доста проекти няма да бъдат одобрени,
производителите на плодове и зеленчуци ще могат да се възползват от още мерки по ПРСР. Една от тях е тази за
сътрудничество, която ще бъде отворена през следващата година и по която ще могат да кандидатстват обединения и
организации на производителите. Инвестициите по нея ще са за разработването на местни фермерски пазари. Разходите,
които ще се поемат са – 50% от средствата за изграждане на такъв пазар, оперативните разходи и за реклама. В новия
програмен период остава и подкрепата за организации на производители, но тя ще бъде вече 10% от реализацията на
продукцията, при два пъти по-малък процент при старата програма.
√ Задължителните фондове показват близо 5% средна доходност
Доброволните схеми отчитат по-добри резултати
Близо 5% е средната доходност на задължителните пенсионни фондове в края на юни, изчислена на база предходните 24
месеца, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Това е средният резултат, който е натрупан за една година
по личните сметки на осигурените, но като се взема предвид по-дълъг период. Целта е да има по-голяма представителност,
тъй като пенсионните фондове са дългосрочни инвеститори. Като цяло резултатите им леко се влошават в сравнение с
предишните месеци – в края на март изчислената по същия начин средна доходност беше около 6-7%.
Между две граници
Справките на КФН показват, че в края на юни всички фондове са надминали минималната доходност, която надзорът
определя. Падането под тази граница се е случвало, но рядко, като в такъв случай съответният фонд трябва да отдели пари
от резервите си, за да покрие разликата до минимална доходност. Заради начина на изчисление падане под долната
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граница е възможно, когато резултатите на даден фонд се различават значително от тези на останалите. Възможно е
минималният праг да е отрицателна доходност – такива случаи вече е имало.
Наред с това няма и фонд, чиито резултати да надминават горната граница. Тя също се определя от надзора и при
доходност над нея остатъкът от спечеленото се заделя за резерви. Минимална и максимална граница имат само
задължителните фондове – универсални и професионални. Доброволните нямат ограничения, като практиката показва, че
те инвестират и малко по-рисково като цяло. При тях и регулациите за инвестиции не са толкова строги, което, разбира се,
не означава, че мениджърите им не могат по желание да спазват правилата за задължителните схеми. Средният им
резултат е 5.8% (виж графиката).
Резултати на дружествата
При универсалните фондове, в които се осигуряват всички, родени след 1959 г., най-слаби са резултатите на "Топлина" и
на "Бъдеще" - под 4%. Подобно е положението и при професионалните, предназначени за работещи при тежки условия на
труд. И при двата вида схеми "ЦКБ-Сила" и "ДСК-Родина" имат най-високи резултати. Малка изненада е
"Пенсионносигурителен институт" - най-младото дружество, свързано със застрахователя "Лев инс", показва много над
средната доходност на доброволния си фонд – близо 8%. Зад него остават доброволните схеми на "ДСК-Родина" и "ЦКБСила".

Вестник Монитор
√ Разбраха се за съдебната реформа
След маратон от совалки и взаимни компромиси
Днес внасят нов консенсусен проект за конституционни промени. Борисов: Дадохме силен знак към народа и Европа.
Власт и опозиция излязоха с консенсус за съдебната реформа. След продължителна сага от спорове, взаимни обвинения,
извиване на ръце и компромиси, вчера в НС бе постигнато съгласие за събиране на необходимото мнозинство и приемане
на конституционни промени. Това стана на инфарктна среща в бившия Партиен дом, в която участваха премиерът Бойко
Борисов и лидерите на ДПС,РБ, ПФ, АБВ и БДЦ. Всички те си стиснаха ръцете днес да бъде внесен нов консенсусен
законопроект за поправки в конституцията. Под новите текстове със сигурност ще се подпишат над 160 депутати, като се
очаква само окончателното решение на АБВ, с което парафите
може да набъбнат и до 180
Толкова са и нужните гласове в пленарната зала за скоростно приемане на промените, около които се обединиха
политическите сили. А те включват консенсусните предложения, които Борисов лансира още преди седмица, когато взе
преговорите в свои ръце. Става въпрос за разделянето на ВСС на две колегии-съдийска и прокурорска, пряк избор на
магистратската квота в съвета и засилване правомощията на Инспектората към него. Добавена е и четвърта точка, която
ще въведе ограничена форма на конституционна жалба от Висшия адвокатски съвет. Тя е взета от първоначалния
законопроект, който не можа да обедини парламентарните сили. От старите текстове се прехвърля и съотношението на
членовете на парламентарната и магистратска квота в двете колегии на ВСС. Така, в съдийската то ще бъде 8:5 с превес на
представителите на гилдията, а в прокурорската ще има паритет-6:6.Точно този въпрос ден по-рано се превърна в ябълката
на раздора. Тогава повечето парламентарни сили се обединиха около становището, че съотношението в прокурорската
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колегия също трябва да е с превес на магистратите и да стане 6:5. РБ обаче се запъна, провали консенсуса и буквално
поведе съдебната реформа към провал.
Именно за да се избегне това и страната ни да не влезе в спиралата на кризи и критики от Европа, последва истински
маратон от срещи. Първо на четири очи са се видели Борисов и лидера на РБ Радан Кънев. После реформаторът се е
консултирал спешно и с президента Росен Плевнелиев, а при премиера са ходили още пратеници на РБ. До голямата крачка
напред в преговорите се е стигнало вчера сутринта на среща между лидера на ДПС Лютви Местан и Кънев, на която на
масата на преговорите били изложени всички възможни пътища за постигане на консенсус. Останало е само да се вземе
решението по кой точно да се поеме. След няколко часа умуване и разнасяне на папки Кънев влезе за последен път в
кабинета на Местан, а след около половин час излезе и обяви: На ръба сме на исторически консенсус.
Съгласието за съдебна реформа бе бетонирано още няколко часа по-късно на ключовата среща в бившия Партиен дом,
продължила едва около 15 минути. Искам да кажа едно голямо благодаря на лидерите на всички партии, които дойдоха,
за това, че надраснаха партийните си пристрастия, за компромисите. Това е изключителен знак към народа и Европа, че
има политически лидери и партии, които могат да надскачат егото си, когато става въпрос за държавата, заяви Борисов
видимо доволен след срещата. Резултатът от постигнатото съгласие се хареса и на останалите участници. Партиите в 43тото НС показаха, че имат воля да поставят националния интерес над партийното его. Взехме трудно, но и вярно решение,
коментира Местан. Кънев от своя страна благодари на лидера на ДПС за „изключителната конструктивност и готовност за
компромис”.
Така, извън парламентарния консенсус за съдебна реформа категорично остават само БСП и „Атака”. Соцлидерът Михаил
Миков дори оприличи предложенията за нови конституционни текстове на „прасе с крака на пиле”.
√ Падат таксите за смяна на пенсионния фонд
Осигурените за втора пенсия вече няма да плащат такса за смяна на пенсионния си фонд. В момента за прехвърлянето си
от един към друг фонд те дължат 20 лв. Това приеха късно в сряда депутатите от парламентарната комисия по труда и
социалната политика, като гласуваха на второ четене промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Очаква се те да
бъдат окончателно приети от НС до края на този месец.
Осигурените лица ще дължат единствено такса от 10 лв., когато прехвърлят индивидуална партида от България в друг
пенсионен фонд от Европейския съюз, съобщи investor.bg. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор
Ангел Джалъзов припомни, че прехвърлянето на партидите от един в друг фонд става с нотариална заверка на подписа на
осигуреното лице, която се запазва, и желаещите да си сменят пенсионния фонд ще продължат да покриват този разход.
Намаляват се и всички останали такси, които се събират от пенсионните компании. Догодина удръжката от всяка
осигурителна вноска се предвижда да бъде 4% (сега е 5 на сто), през 2017 г. да намалее до 3,75%, а през 2018 г. – до 3,5%.
Инвестиционната такса, която се начислява на базата на нетните активи на дружествата, ще падне от 1% на 0,75% от
догодина, като ще намалее до 0,6% през 2017 г. и до 0,5% през 2018 г.
Вестник Сега
√ Лек ръст на фирмените заеми раздвижи кредитирането
Финансирането за бизнеса се раздвижи през изтеклия юни. Това показват последните данни на БНБ, оповестени вчера.
Само за месец кредитите за фирми са се увеличили с 427 млн. лв. или с 1.4% до 30.778 млрд. лв. Общият обем на заемите
в банковата система у нас през юни е нараснал с 509 млн. лв. до 50.262 млрд. лв.
Ръст има и при заемите за домакинствата, но с едва 44 млн. лв. за месец до 18.305 млрд. лв. Той се дължи основно на
повече изтеглени ипотечни заеми. През юни те са нараснали с 19 млн. лв. в сравнение с май. Потребителското кредитиране
остава на нивата от предходния месец, а другите кредити като селскостопански или автокредит се увеличават с 9 млн. лв.
Данните на БНБ показват още, че спестяванията на домакинствата в банките продължават да се увеличават, но с по-бавен
темп. През юни влоговете на гражданите са се увеличили с едва 15 млн. лв. до 40.565 млрд. лв. Ръстът е рекордно нисък.
За сравнение през предходния май депозитите на домакинствата пораснаха със 126 млн. лв. Огромен обаче е ръстът при
спестяванията на фирмите. Само за месец те са вкарали в банките нови 300 млн. лв. и в момента корпоративните влогове
са 15.851 млрд. лв. Всички депозити в банки у нас са общо 59.274 млрд. лв. За месец те са се увеличили с 334 млн. лв.
√ НАП ще приема онлайн още две осигурителни декларации
Националната агенция за приходите прави поредното разширение на предоставяните електронни услуги за гражданите.
НАП започва да приема онлайн с персонален идентификационен код още два вида осигурителни декларации.
От новата услуга ще могат да се възползват безработните лица, които са длъжни да плащат за своя сметка здравните си
осигуровки. Преди да започнат да правят вноските, безработните следва да подадат декларация образец 7, като това вече
ще става и онлайн. От НАП припомнят, че декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, в който е
възникнало задължението за плащане на здравните вноски.
Онлайн ще подават декларации за авансово платени осигурителни вноски и самоосигуряващите се лица. Тази декларация
се подава при авансово внесени здравни или пенсионни вноски, като срокът за подаването й отново е до 25-о число на
месеца, следващ началото на периода, за който се прави плащането. Тази седмица НАП вече пусна онлайн прием на още
една декларация за самоосигуряващите се - при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова
дейност, за която са регистрирани. Тази услуга важи за настъпили обстоятелства след януари 2015 г. Както "Сега" писа,
самото издаване на персонален идентификационен код вече може да се прави във всеки офис на НАП, независимо от
мястото на регистрация на лицето, като предоставянето му е безплатно.
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√ 45 хил. безработни ще се включат в субсидирана заетост за 2 г.
Малко над 45 хил. безработни българи ще бъдат включени в мерки и програми за субсидирана заетост, финансирани от
държавния и европейския бюджет. Това предвижда планът за тази и следващата година по стратегията за намаляване на
бедността. Социалното министерство е описало мерките и от бюджета на коя институция трябва да дойдат парите, но не
и колко са необходимите средства за изпълнението им. Отделно около 35 хил. българи трябва да преминат различни
обучения. Някои от мерките обаче нямат брой на бенефициентите.
Има инициативи, насочени и към бежанците. Според плана до края на тази година агенцията по заетостта трябва да обучи
213 граждани на трети страни в курсове по "български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи, работа и
условията на живот в България". За 2016 г. са предвидени също курсове, специален фокус към децата, получили
международна закрила, както и за плащане на наем до една година на тези със статут. Няма обаче посочена целева
стойност.
15 хил. възрастни българи трябва да бъдат включени в курсове за ограмотяване до края на годината, платени от
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Като цел е поставено предоставянето на 3400 нови кредита на
студенти и докторанти за тази година. Страната ни си е поставила за цел към 2020 г. броят на бедните българи да е с 260
хил. души по-малък. Децата, живеещи в бедност, трябва да са със 78 хил. по-малко, а възрастните - с 52 хил. души.
Вестник Стандарт
√ По-лесно счетоводство при оборот до 75 млн.
По-лесни счетоводни правила ще има за фирмите с годишен оборот под 75 млн. лв. Това гласи нов закон за счетоводството,
който одобри Министерски съвет. Счетоводните изисквания за фирмите ще се определят от размера на техните активи,
оборот и персонал - т.е. от големината им, каквито са изискванията на директивите на ЕС. Като за малките и средни фирми
има редица облекчения.
Предприятията се разделят на четири групи - микро, малки, средни и големи. Като големи са тези, които надвишават два
от праговете - 38 млн. лв. активи, оборот от 75 млн. лв. и персонал от 250 души. В проекта се предлага само големите фирми
и предприятията от обществен интерес да прилагат международните счетоводни стандарти, а всички останали националните. Малките и средните фирми ще прилагат международните счетоводни стандарти само по желание. Това ще
доведе до значително намаляване на разходите им за счетоводни услуги и консултации.
Със закона ще отпадне задължението за превод на български на всички счетоводни документи, които постъпват в
предприятието на чужд език. Въвежда се и забрана за съставяне и отчитане на счетоводни документи за сделки, които
изкривяват и изопачават действителното финансово състояние на предприятието, както и осчетоводяването на фиктивни
сделки, които прикриват други операции като подкупването на длъжностни лица.
Вестник Преса
√ Двулевката става метална до месеци
БНБ се готви да печата евро
Метална двулевка с лика на Паисий Хилендарски ще влезе в обращение до няколко месеца. „До края на годината ще
завърши процесът на подмяна на хартиените двулевки с монети“. Това заяви пред бюджетната комисия в парламента
подуправителят на БНБ Калин Христов, който е кандидат за още един мандат.
В началото на 2015 г. БНБ обяви търг за изработка на 12 милиона монети. Причината - металът е по-издръжлив от хартията
и няма да се налага периодично да се пускат нови емисии банкноти. Христов обяви и че скоро предстои да започне
процесът за сертифициране на печатницата на БНБ, за да може там да се печата евро.
Депутатите изслушаха вчера тримата кандидати за подуправители, предложени от новия гуверньор Димитър Радев - за
управление „Банков надзор“ това е Димитър Костов, за „Емисионно“ - Калин Христов, и за „Банково“ е Нина Стоянова, сега
главен юрист на БНБ.
Очакванията бяха най-много въпроси да има към Димитър Костов, за чиято номинация изразиха резерви от няколко
парламентарни групи. Изненадващо „ударът“ беше към Калин Христов. Румен Гечев от БСП поде темата за „банковата
ваканция“ (затваряне на банките за определен период, както се случи в Гърция - б.р.), която се обсъждаше миналото лято
след затварянето на КТБ. Според червения депутат това „неадекватно предложение“ било направено от Христов. Веднага
обаче думата поискаха четирима души, присъствали на спешните консултации - Йордан Цонев от ДПС, председателят на
асоциацията на банките Петър Андронов, финансовият министър по това време Петър Чобанов и подуправителят Димитър
Костов. Всички те обясниха, че банковата ваканция не е била предложение на Христов, а само хипотеза в краен случай ако държавата не може да осигури ликвидност.
√ Сезонни работници с право на помощи
484 еднодневни трудови договора има до момента, отчетоха от инспекцията по труда
Хората, които се наемат с новите еднодневни трудови договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство,
няма да губят социалните си помощи. Това предвижда проект на постановление за промени в Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане. За целта заплатата, която тези хора ще получават по еднодневните договори, няма
да се брои за доход и така те няма да загубят правото си на помощи.
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Идеята е в кампанията по прибиране на плодове и зеленчуци да се ангажират безработни и социално слаби нашенци. Като
получават едновременно и помощи, и заплата, ще бъдат стимулирани да се трудят в селското стопанство, което е сред
отраслите с недостиг на работна сила, обясниха експертите от социалното министерство.
Новите договори се заверяват от Главната инспекция по труда (ГИТ) - по местонахождение на обработваемата площ.
Процесът стартира преди три дни - на 21 юли. До обед вчера има вече 484 еднодневни договора, казаха за „Преса“ от ГИТ.
Най-много са в Добрич - 200, в Силистра са 99, а в Шумен - 84.
За да заверят договорите, работодателите предоставят платежни документи за авансово внесени осигурителни вноски за
пенсии, здраве, трудова злополука и професионална болест върху минимален осигурителен праг от 386 лв.
ГИТ създава специален регистър за еднодневните договори. Ще се следи кои работодатели земеделски стопани не са
заверили договори, а същевременно големината на обработваемите им площи предполага наемането на много
работници. Ще се проверяват и тези, които са взели договори, но обработката на площите им предполага наемането на
повече кадри.
√ Правят „лоша“ банка в Гърция
Предстои консолидация на нашия пазар, твърдят експерти
През август започват стрес тестове на гръцките банки, а резултати от тях ще има през октомври. Вероятно лошите кредити
от всички трезори на съседите ще бъдат отделени в една институция, т.нар. лоша банка, разбра „Преса“ от свои източници.
След това ще се оценява реалното състояние на трезорите. „Лошата“ банка ще действа на принципа на фирма за събиране
на дългове - ще се опитва да разпродава активите на длъжници и да осребри каквото може. Какво точно ще стане, зависи
и от това дали правителството на съседите ще има споразумение с кредиторите. Ако се окаже, че такова няма, банковата
система ще изпадне в много негативна ситуация.
Положението не е розово - според запознати лошите кредити в Гърция са вече над 50%. В последно време никой не
обслужва заемите си, твърдят източниците на „Преса“.
Българските банки с гръцка собственост обаче са стабилни - те са регистрирани по родния закон и са финансово
независими от майките си в южната ни съседка. БНБ не позволява оттук да се пращат пари в Гърция. Единственият проблем
беше с Алфа банк, която беше клон, пряко зависим от гръцкия собственик, а не самостоятелна банка. Клоновата Ӝ мрежа
обаче беше придобита от Пощенска банка (с юридическо име Юробанк България), така че и нейните клиенти вече са
защитени по нашето законодателство.
Възможно е да има консолидация на банковия пазар у нас, както и продажба на банки на други чуждестранни институции,
твърдят запознати. Развитие по темата ще има още до края на тази година. Възможни са промени и на румънския, и на
турския пазар, където оперират гръцки трезори.
Банкерите в България не се притесняват от стрес тестовете, които предстоят и у нас. Най-голямото изпитание вече го
преживяхме, коментират експерти. „Миналото лято имаше атака срещу банковата система. Под натиск бяха 13 банки“,
довериха запознати. Заради затварянето на КТБ и напрежението, създадено от слухове около Първа инвестиционна банка,
депозанти са преоформяли депозити от левове в евро, както и са раздробявали сметките си на такива в различни банки
до 100 000 евро - колкото е гарантираната сума по закон. Всичко това обаче беше преодоляно, така че сега банковата
система функционира нормално, а депозитите отново се увеличават. Това означава, че поне засега хората не виждат друга
подходяща алтернатива на банковите влогове.
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√ Първият проект за промени в Конституцията отпадна
С 167 гласа "за" депутатите решиха да не разглеждат предложението
Парламентът се отказа от разглеждането на първия проект на промените в Конституцията, внесен от мнозинството преди
месец. Така депутатите се съобразиха с решението на лидерите си от вчера - измененията да бъдат оттеглени и да се
подготви нов проект, който да има подкрепата на конституционно мнозинство от ГЕРБ, РБ, ПФ, ДПС и АБВ.
Промените в Конституцията трябваше да бъдат разгледани от депутатите като първа точка днес.
"Във връзка със събирането на подписи с конституционно мнозинство за нов дебат, предлагам да гласуваме отпадане на
точката от програмата", каза в началото на днешното заседание шефката на НС Цецка Цачева.
БСП контрираха и поискаха проектът все пак да се разгледа, независимо от това, че има обещания за други промени.
"Обявихте, че имате исторически копромис, триумф на реформизма. За нас има провал и ние искаме това, което сте
направили, да го изсърбате", каза соцдепутатът Чавдар Георгиев.
Той обвини мнозинството зад промените в Конституцията, че е свело измененията до "махленски пазарлък".
"Трябва да се сложи точка на този фарс. Нека се произнесем върху внесения законопроект", поиска Георгиев.
Мнозинството обаче не чу призива му. 167 депутати гласуваха "за" отпадането на измененията в Конституцията от дневния
ред, 27 бяха "против", а 3 се въздържаха.
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