Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска национална телевизия
√ Над 1100 фирми на протест срещу поскъпването на тока
Повече от 1100 фирми от 30 града спряха работа за един час, а техните работници и служители излязоха на протест срещу
готвеното повишение на тока от 1-ви август.
Четирите национално представени работодателски организации, подкрепени от КТ “Подкрепа” и КНСБ, поискаха
мораториум върху цените на тока до 1-ви януари, пътна карта за реформи в енергетиката, ревизиране на дългосрочните
договори за изкупуване на ток от ВЕИ-та и Американските централи.
Според председателят на парламентарната енергийната комисия Делян Добрев – няма основания за днешния втори
протест на бизнеса, тъй като договорените преди месец мерки с индустрията са изпълнени, а регулаторът все още не е
обявил нови цени.
Шествието в София започна пред Министерския съвет, премина по бул. “Донуков”, за кратко спря пред Комисията за
енергийно и водно регулиране, но никой от регулатора не слезе при протестиращите.
Шествието стигна до парламента. Според работодатели и синдикати КЕВР трябва да задържи настоящите цени на тока до
Нова година, когато ще заработи Енергийната борса, за да може тя да ги регулира на пазарен принцип. Те са против и
планираното повишение на добавката “задължения към обществото” и отново повториха, че това ще оскъпи тока за
бизнеса между 15 и 20 процента.
Васил Велев- предс. на АИКБ: Ние искаме сметката да не бъде надписвана, а тя е надписвана ежегодно с над 1 млрд. и
300 млн. лв.
Константин Стаменов – предс. на Федерацията на големите индустриални потребители: Ако има прекомерна държавна
помощ, ако има злоупотреби при ВЕИ-тата, ако има злоупотреби при когенерацията, това трябва да се спре, а не да
подписваме първо празен чек.
Евгени Иванов – изп. директор на КРИБ: Ние сме тук не да сваляме правителства, а за да помогнем на нашето
правителство заедно да намерим аргументи, да убедим КЕВР да не повишава цената на тока.
Камен Колев – зам.-председател на БСК: Ние не искаме да затваряме нашите компании. Искаме да им осигурим
икономически растеж. Загова са ни необходими реални цени, а не административно определени с десетки вътре
добавки, надбавки.
Днес единствено председателят на парламентараната енергийна комисия Делян Добрев отговори на работодатилете.
Според него те нямат основания за протест, защото кабинетът и депутатите са изпълнили мерки, които са изцяло
договорени с бизнеса. Освен това Регулаторът все още не е определил новите цени.
Делян Добрев – предс. на парламентарната комисия по енергетика: Делян Добрев – председател на Комисията по
енергетика и депутатът от ГЕРБ: Регулаторът все още не е калкулирал цените, след като направихме последните промени
в законодателството, с които търсихме и намерихме допълнителни резерви, а виждаме протести. Синдикатите
протестират срещу фонда за енергийна сигурност и вноската от 5% на всички производители, което също е много
странно, тъй като това бе идея на самите синдикати. Не разбирам и как синдикати и работодатели стачкуват
едновременно при положение, че работодателите искат да съкращаваме разходи в енергетиката, а синдикатите не дават
да се съкращават разходи в енергетиката.
Според данни на работодателите в София близо 5 хиляди души са спрели работа днес. Протест имаше в предприятия в
почти всички областни центрове. Окончателното решение на Регулатора се очаква най- късно в петък.
Видеото може да видите тук
Телевизия BTV
√ Безпрецедентен протест срещу поскъпването на тока
Шествия блокираха десетки градове с настояване цената на тока да остане без промяна до края на годината. В исканията
на синдикати и работодатели има противоречия. Обединява ги обаче едно - искат цената на тока да остане без промяна
до 1 януари.
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Категорични са, че въпреки обещанията - контролът върху зелените мощности не е бил затегнат и парите в системата
продължават да изтичат.
Всеки изминал ден без промяна в цените обаче бута Националната електрическа компания към фалит. Всеки ден
забавяне - носи на НЕК грубо 2 милиона лева загуба.
Според бизнеса спасяването на обществения доставчик чрез по-скъп ток ще струва до 100 хиляди загубени работни
места и по-високи цени на храни, стоки и услуги.
Отговорът на управляващите
Председателят на енергийната комисия в парламента Делян Добрев обаче твърди, че именно синдикатите са автори на
идеята приходите на всички производители на ток да се обложат с 5%.
„Не разбирам защо е този протест. Правителството е изпълни всички набелязани мерки Какво ще постигне това
допълнително отлагане, освен натрупване на дългове в НЕК”, попита Добрев.
Индустрията и синдикатите плашат с още протести и искат оставката на председателя на регулатора, ако токът поскъпне
от 1 август. Какви ще са новите цени ще стане ясно в петък. Дори новите цени да са по-ниски от предложените през юли,
таксата за бизнеса със сигурност ще бъде увеличена.
Протестът в Стара Загора
3000 работници от 70 предприятия в Стара Загора се включиха в днешния протест срещу поскъпването на тока. По
думите на бизнеса, увеличение на тока с между 15 и 20 процента ще означава съкращения на работници и служители и
спад на растежа на производство до нивата на икономическата криза през 2009-2012 г.
По-големите разходи за ток ще отложат новите инвестиции и увеличението на заплатите. Бизнесът в Стара Загора е
решен да отстоява правата си докрай и да протестира, докато не бъдат чут.
Индустрията и синдикатите плашат с още протести и искат оставката на председателя на регулатора, ако токът поскъпне
от 1 август. Какви ще са новите цени ще стане ясно в петък. Дори новите цени да са по-ниски от предложените през юли,
таксата за бизнеса със сигурност ще бъде увеличена.
Видеото може да видите тук
Телевизия Евроком
√ БИЗНЕСЪТ ЗА ТОКА: ДА НА РЕФОРМИТЕ, НЕ НА КРАЖБИТЕ
Стотици на протест в столицата против покачването на цените на тока
Реформи от правителството поискаха синдикати и работодатели, които се обявиха против покачването на цените на тока,
на протест пред Министерския съвет.
Множеството демонстранти затвориха движението по централни софийски улици и призоваха производителите на
енергия да продават на обективни цени.
От бизнеса изразиха притесненията си, че покачването на цените на тока ще се отрази пагубно на тяхната печалба. 5-те %,
които правителството възнамерява да събира, ще доведат до фалит на редица производители. Решението според тях би
било задържане на цените и освобождаване на енергийния пазар от януари следващата година.
Работодатели и синдикати не изключват вероятността за по-нaтатъшни демонстрации. Масовият протест блокира 29
града в цялата страна.
Видеото може да видите тук
Вестник Стандарт
√ 10 000 искат оставката на Иванов
Плакати "Иванoff" заляха централата на КЕВР, служители от 29 града протестираха
Чакаме фалити на много ТЕЦ-ове и топлофикации и орязване на заплати, казаха и синдикатите
Над 10 000 протестираха в 29 града в страната срещу очакваното поскъпване на тока за индустрията от 1 август. В много
градове работници и служители излязоха на шествия, предвождани за първи път едновременно от представители на
работодателските организации и двата профсъюза. Недоволни от последните изменения в Закона за енергетиката бизнес
и синдикати се обявиха за спешна реформа в енергийния сектор и спиране на злоупотребите. И поискаха оставката на
шефа на КЕВР Иван Иванов.
В София протестът започна в 11 часа пред сградата на Министерски съвет, където се събраха над 5000 души. "Скъпи братя
и сестри" - така се обърна към хилядната маса изпълнителният директор на КРИБ Евгений Иванов. "Ние не искаме да
сменяме правителства, а аргументирано да покажем, че КЕВР не трябва да вдига цената на тока и че трябва да спрат
кражбите в енергетиката". "Не! На кражбите, Да! На реформите" и "Не убивайте българските предприятия!", гласяха
плакатите на протестиращите. Председателят на АИКБ Васил Велев обяви, че работодатели и синдикати излизат на
протест заедно, за да заявят, че нe искат повече сметките им да бъдат надписвани. От 1 август се очаква КЕВР да обяви
почти двоен ръст на ценовата добавка "Задължения към обществото", която ще оскъпи с 15-20% цената на тока за
бизнеса.
Причината за този скок е невъзможността на НЕК повече да плаща скъпата енергия, произвеждана от ВЕИ, двете
американски централи ТЕЦ "Марица изток" 1 и 3, когенерации и заводски централи. "Половината от енергията в
България се продава на преференциални цени, които са в пъти по-високи от пазарните", посочи Велев. "Вдигане на
цената на тока ще доведе до загуба на конкурентоспособност, срив в експорта, неизпълнение на вече сключени договори
и освобождаване на работна ръка", предупреди Камен Колев, зам.-председател на БСК.
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Под прозорците на Министерски съвет, където в този момент се провеждаше заседание на кабинета, протестиращите
призоваха да се спре "грабежът" от страна на фотоволтаиците и двете американски централи. След което шествието се
отправи към централата на КЕВР по бул. "Дондуков". Пред сградата на комисията протестиращите скандираха "Иванов off, -off" и "Вдигаш тока, дай оставка". Ден преди това Иванов заяви, че няма законова възможност решението за цените
на тока да бъде отложено отново и че на 31 юли комисията ще оповести ценовото си решение, което ще влезе в сила от 1
август. Бизнесът е обезпокоен, че до момента не е взето нито едно негово предложение, с което да се запуши дефицитът
в НЕК и да не се стига до ръст на цената.
"Промените в закона за енергетиката, които бяха приети в парламента, се обърнаха на 180 градуса и вместо
положението в системата да се подобри то се влоши", коментира шефът на АИКБ Васил Велев. Включването на нови
преференции за производителите на ток от биомаса с този закон взриви недоволството сред фирмите от индустрията.
Синдикатите пък са недоволни от въведената 5% такса върху приходите от продажби на производителите на ток. "Това
ще доведе до фалити на много ТЕЦ-ове и топлофикации или до съкращения и орязване на заплати", заяви Александър
Загоров, конфедеративен секретар на КТ Подкрепа.
След това шествието тръгна към Народното събрание. Там протестиращите скандираха "Кой с тока ни краде? ДПС".
Работодателските организации обясниха, че това е партията, внесла предложението за нови преференции за
производителите на ток от биомаса. "Оборският тор по-важен ли е от индустрията?", попита Евгений Иванов от КРИБ. А
протестиращите отговориха: "Кой краде с оборски тор, е направо за затвор".
"Ние сме тук, за да браним работните места. Не искаме да плащаме грешните политически решения", обяви Ренета
Петрова от КНСБ. "Мафия, мафия", скандираха протестиращите пред парламента.
В Разград близо 1000 работници и служители от 20 предприятия също излязоха по обяд на протест. Шествието тръгна от
завода на "Биовет", премина по централната част на града и стигна до областната управа. Делегация на индустриалците
се срещна с областния управител на Разград Петър Василев. "Протестиращите в Разград фирми работят основно за износ
и не мога да променят цените на международните пазари. Увеличението на цената на тока ще ни принуди да спрем
инвестициите и да затваряме работни места", обяви изпълнителният директор на "Биовет" инж. Теменуга Газдова.
Около 3000 бяха протестиращите от нaй-гoлeмитe cтapoзaгopcки пpeдпpиятия. Те пpeминaxa миpнo oт Индycтpиaлнaтa
зoнa на града дo Oблacтнaта aдминиcтpaция. С плакати "Спираме работа днес, за да не затворим утре" заедно с
работодатели и синдикати те изразиха своите притеснения, че скокът на цената на тока ще принуди фирмите да вдигнат
цените на готовата продукция, което ще намали конкурентоспособността и ще доведе до съкращения и намаляване на
заплати. Шествието в Стара Загора носеше снимки на сегашния председател на КЕВР Иван Иванов с плакат с надпис: "Не
давам заем на енергийната мафия", с който той участва в протеста по времето на Орешарски.
Във Варна над 200 души излязоха на площад "Независимост". Масово на протеста бяха служители от Параходство "БМФ",
"Солвей Соди", Радиозавода, "Агрополихим", ТЕЦ - Варна и "Булярд". В Русе след двудневните протести на енергетиците
от местната топлофикация пред Дунав мост щафетата поеха хората от текстилния бранш. Работниците от чорапената
фабрика "Фазан" излязоха на шествие от завода до площад "Батенберг", където се събраха с протестиращи и от други
предприятия. Около 150 работници от бургаския завод "Спартак", както и служителите на "Български морски флот-порт
Бургас", също протестираха.
За днес четирите работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК, свикват пресконференция, на която ще обявят
следващите си действия.
От години КЕВР защитава бандитизма в енергетиката
Кирил Домусчиев, председател на КРИБ
Това, което се случи днес в цялата страна, е нещо грандиозно! До момента не се е случвало работодатели и синдикати да
протестират заедно. Събраха се хиляди хора и то в отпускарски период, при положение че времето за организирането на
протеста беше много кратко.
Това показва, че българският бизнес, синдикатите и гражданите не могат повече да търпят неуредиците, кражбите и
безхаберието в системата на енергетиката. Ние при всички положения ще поискаме оставката на Иван Иванов /б. ред шефа на КЕВР/, ако се увеличи цената на електроенергията. Не е нормално той да не вземе предвид всичко, което се
направи до момента от страна на работодателските организации срещу увеличението на цената на електроенергията, и
да продължава да налива пари в нечии джобове и в черната дупка, наречена българска енергетика. Нормално е този
човек да си подаде оставката, защото по никакъв начин не показва, че работи за интереса на България, а работи за
интереса на определени хора.
От години КЕВР защитава бандитизма в енергетиката.
Диалог с премиера е проведен нееднократно. Аз вярвам, че Борисов ще предприеме всички необходими мерки, за да
изпълни обещанието си да не се достигне до увеличение на т.нар. такса задължение към обществото. Вярвам и че ще се
спрат неуредиците и ще се извърши една наистина добра реформа в енергетиката.
Ще видим какво ще се случи през идните дни.
Хората ще платят надписаната сметка от 1,3 млрд. лева
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал
Надписаната сметка заради увеличението на цената на тока за бизнеса ще я платят гражданите по линия на намаляване
на доходите и увеличение на цените на дребно в магазините. Тази надписана сметка е от порядъка на 1,3 млрд. лева
годишно. Този 1,3 млрд. плюс неефективностите правят така, че всяко домакинство у нас плаща една средна месечна
заплата годишно за разхищенията в енергийната система. Трябва да се спрат кражбите, да се развалят договорите с US
централите, както направиха в Полша и в Унгария, защото това е прекомерна държавна помощ. Преразходът идва от
ВЕИ-тата. При 350 мегавата необходими фотоволтаици ние имаме над 1000 мегавата, като половината от тях са
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присъединени в последния момент и повечето в нарушение. 15 обекта на ден е приемала комисия, чийто председател е
в чужбина в командировка. Защо тези централи, приети в нарушение, не продават на пазарни цени? Сега се готви "нова
схема" с енергия от оборски тор, която ще действа следващата година. ВЕИ-тата от оборски тор са 7 пъти по-тежки за
системата от фотоволтаиците, които са в пъти по-тежки от нормалния производител.
Добавката "задължения към обществото" в абсолютен размер в България е най-голяма в ЕС, което говори за
изключително много злоупотреби, преразходи и неефективност.
Ние искаме да се отложи увеличението на цените на тока, докато не се вкара пазарният принцип за електроенергийна
борса.
Ще се увеличи сивата икономика
Светослав Глосов, председател на Българската строителна камара
Строителните фирми подкрепят протестите, защото вдигането на цената на тока ще оскъпи сторителните материали.
Договорите по изграждането на различни обекти не могат да бъдат анексирани, защото сме в края на изпълнението им.
В резултат на това повишението на цената на тока ще доведе до увеличение на сивата икономика, неплащане на
осигуровки и заплати. Проектите по новия програмен период ще бъдат оскъпени, което ще натовари разходите от
бюджета на държавата.
Изпълнихме всички мерки
Делян Добрев, председател на енергийната комисия
Няма цени, срещу които да се протестира, защото КЕВР не е излязла с решение за увеличение на цената на тока за
бизнеса. Видях плакати срещу "Цанков камък" и "Белене", но и този протест е малко закъснял - парите са платени, а
дефицитите ги има. Необяснимо е защо синдикатите протестират срещу "Фонда за енергийна сигурност", който бе тяхна
идея. Как и защо синдикати и работодатели стачкуват заедно, когато е известно, че едните искат да се съкращават
разходи в енергетиката, а другите не дават. Категорично искам да заявя, че правителството изпълни всички мерки,
набелязани по време на срещите при премиера Бойко Борисов.
Василев ще плаща енергията в Сърбия
Банкерът Цветан Василев ще плати натрупаните за ток и газ дългове на Завода за стъкло в Парачин с пари от чужбина,
написа вчера сръбският вестник Blic. Генералният директор на завода Борислав Вукович е заявил, че до 3 август от сметки
от чужбина ще започне изплащането на дъга на завода, който е около 20 млн. евро. Според Вукович компанията е
подписала договор с електроразпределителното дружество ЕСП и със "Сърбиягаз" за плащане на дълга до 27 август.
"Договорено е най-късно до 3 август да започне плащането на дълговете за ток, а до 27 август да бъде върнат целият
дълг за ток и газ.
Регулаторът решава в петък
На 31 юли, петък, Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви новата цена на електроенергията. Тя ще действа
от 1 август за следващите 11 месеца. Взимането на решението бе отложено с един месец, след като парламентът гласува
тази законова възможност. Първоначалното предложение на КЕВР бе да се завиши за индустриалните потребители
таксата "Задължения към обществото" от сегашните 19 лв. на 40 лв.
Вестник Сега
√ В КЕВР останаха глухи за протеста срещу по-високите цени на тока
За първи път работодатели и синдикалисти излязоха заедно на улицата, за да спасяват предприятията
Хиляди работници излязоха на протест с искания за реформи и спиране на кражбите в енергетиката, както и за
отлагане на готвените по-високи цени на тока за бизнеса, които трябва да покрият разходите на НЕК за скъпия
ток от ВЕИ и когенерациите. Заедно с тях по улиците на София и на десетки градове в страната излязоха и
представители на работодателските организации и на синдикатите.
"Кой процентите сгреши?", "Няма да плащаме кражбите в енергетиката". Под такива лозунги мина внушителният протест
на хиляди работници с искания за реформи и спиране на кражбите в енергетиката, както и за отлагане на готвените повисоки цени на тока за бизнеса. За първи път по улиците на София и на десетки градове в страната излязоха
представители на работодателските организации и на синдикатите.
Пред сградата на Комисията по енергийно и водно регулиране /КЕВР/ се събраха хора от цялата страна, които
скандираха: "Вдигаш тока - дай оставка", "Иванов - off, off, off", "На реформата - да, на грабежа - не". Преди дни в обща
декларация най-големите работодателски организации - БСК, КРИБ, АИКБ и БТПП, обявиха, че българският бизнес не
може и не иска да поеме увеличението на цената на тока за фирмите. Според предварителните сметки на КЕВР трябва да
се вдигне така наречената добавка "задължения към обществото", която отива за плащане на скъпия ток от ВЕИ и
когенерации на топлоцентралите. "Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност,
постигната в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Това са интересите на българската индустрия, на цялата
икономика на България без оглед на размера на предприятията", се казва в общото становище на организациите.
Протестиращите напомниха, че увеличението на цената на тока за фирмите с 15-20% ще засегне всички български
граждани, защото ще доведе до по-скъпи стоки и услуги, загуба на доходи и на работни места. От регулатора обаче
останаха глухи за исканията на протестиращите.
Шествието продължи по жълтите павета към сградата на парламента, където също бяха отправени призиви за промени в
сектора в сферата на ценообразуването и против добавките и "незаконните ВЕИ". Тук на преден план пък бяха извадени
плакати с искания за оставка на депутата от ДПС Рамадан Аталай. И от тази сграда обаче никой не обърна внимание на
протестиращите. Без отзив останаха и скандиранията им пред Министерския съвет и президентството.
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Единственият, който реагира, бе шефът на енергийната комисия и бивш енергиен министър от ГЕРБ Делян Добрев. Той
заяви, че не разбира протеста. "КЕВР все още не е калкулирал цените след последните промени в закона. Ние търсихме и
намерихме допълнителни резерви, а виждаме протести. Правителството изпълни договорените със синдикати и
работодатели мерки и те станаха факт в срока, който си поставихме - 24 юли", каза Добрев. На въпроса може ли да има
второ отлагане на новите цени той отговори, че не вижда какво ще се постигне освен натрупване на дългове в НЕК. Преди
два дни шефът на КЕВР Иван Иванов обяви, че няма как да не се увеличат цените. Вчера от регулатора нямаше коментар.
Енергийният министър Теменужка Петкова също запази мълчание.
"Не искаме да се караме за това от кого да се плати сметката. Искаме сметката да не бъде надписана. В България близо
половината от произведената електроенергия се продава не по пазарни, а по преференциални цени", каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Работодатели коментираха, че за първи път в
новата българска история те излизат на протест, за да запазят своите предприятия.
На въпроса защо според протестиращите ДПС ги краде с тока шефът на строителната камара инж. Светослав Глосов
заяви, че ДПС е внесла в закона облекчения за централи, които произвеждат енергия от оборски тор. От КНСБ пък
заявиха, че приетите в закона 5% от приходите от продажба на ток, които правителството възнамерява да събира, ще
доведат до фалит на редица производители на електроенергия. Срещу новите правила възразяват и производителите на
електроенергия, както и енергоразпределителните дружества.
Вестник Монитор
√ Бизнесът и синдикатите против поскъпването на тока
Работодателите искат пак отлагане на новите тарифи
Работодатели и синдикати протестираха вчера срещу увеличаването на цените на електроенергията. Шествието тръгна от
сградата на МС, премина покрай Комисията за енергийно и водно регулиране и стигна до парламента.
Сред протестиращите пред НС бяха председателят на АИКБ Васил Велев и изп. директор на КРИБ Евгений Иванов. Според
Велев сметките за електроенергия се надписват. Той посочи, че целта им не е да се карат кой да плаща сметките, а те да
не се надписват.
Протестиращите скандираха “Да на реформите, не на крадците”, имаше плакати с призив за оставка на председателя на
КЕВР
Иван Иванов, както и “Няма да плащаме кражбите в енергетиката” и “КРИБ срещу енергийната мафия”.
Работодателските организации искат ново отлагане в поскъпването на тока. Българският бизнес не може и не иска да
поеме високия разход в цената на електроенергията, който ще последва от решението на КЕВР за увеличаване на
добавките “задължения към обществото”, посочиха от организациите. Двата синдиката се включват в протеста срещу
повишаването на цената на тока за бизнеса, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатите смятат, че
увеличението на цената на тока по начина, по който се предлага, не може да запълни дефицита в системата, който е в
„размер на милиарди“. Димитров даде пример с проекта „Цанков камък”, който първоначално е трябвало да струва 300
млн. лева, а сега струва 900 млн. лева и цената му продължава да расте. Според него дефицитът за последните 3 години
в системата, натрупан заради необоснованото понижаване на цената на тока, е 1,4 млрд. лв.
Таксата от 5% (на производителите на ток във фонда за спасение на енергетиката - бел. ред.) не може да покрие по
никакъв начин дефицита в НЕК, каза той. „Заради това, че плащаме скъпия ток на американските централи и на ВЕИ-тата
и на някои неефективни когенерации, всъщност е от порядъка на минус 600-700 млн. на годишна база”, обясни
Димитров.
„Сметката е надписана и ние няма да се караме кой да я плати. Просто трябва да се спрат кражбите, да се сложи
системата в ред, да се развалят договорите с американските централи, както това направиха в Полша и в Унгария, защото
очевидно това е прекомерна държавна помощ“, допълни Велев.
“Няма да плащаме кражбите в енергетиката”, скандираха над 200 протестиращи вчера във Варна, които издигнаха
лозунги „Спираме работа днес, за да не затворим утре“ и „КЕВР не убивай икономиката!“ Видни варненски бизнесмени,
представители на работодателски организации, синдикати и работници се събраха под жаркото слънце на централния
площад “Независимост” на съвместен протест срещу поскъпването на тока.
Около 50 работници във фирма за производство на трансформатори протестираха вчера във Велико Търново срещу
повишението на цените на тока за бизнеса и индустрията.
.ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Няма цени, срещу които да се протестира
Не разбирам протеста, защото все още няма цени, срещу които да се протестира. Правителството изпълни договорените
мерки между правителство, работодатели и синдикати. Това каза председателят на парламентарната комисия по
енергетика Делян Добрев (ГЕРБ). Той отбеляза, че мерките, които са били обявени преди около 20 дни, са станали факт в
поставения предварително срок - 24 юли. На някои от лозунгите видях, че протестиращите са против кражбите в
енергетиката - като “Белене”, само че на мен ми се струва, че е малко закъснял, защото парите са платени много отдавна,
а дефицитите ги има, коментира той. Чух също така, че синдикатите протестират срещу Фонда за енергийна сигурност и
вноската от 5% на всички производители в този фонд, което също е много странно, защото това бе идея на самите
синдикати, каза още Добрев. Делян Добрев посочи, че не разбира и как синдикати и работодатели стачкуват заедно, при
положение че работодателите искат да се съкращават разходи в енергетиката, а синдикатите не дават да се намаляват
административните разходи и тези за хората, работещи в енергетиката.
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√ Васил Велев: Няма пречки КЕВР да запази сегашните цени на тока
Бизнесът ще обяви следващите си стъпки в неделя след решението на КЕВР за цената на електроенергията
Бизнесът настоява за следващия ценови период да се запазят същите цени на електроенергията. КЕВР няма проблем да
вземе такова решение – нито юридически, нито икономически. Това каза по TV7 председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев.
„Много по-страшно е, ако фалира индустрията, отколкото ако фалира НЕК“, каза той. Трябва да стартира
електроенергийната борса и цените да бъдат пазарни, а дотогава да се направи така, че надбавката „задължения към
обществото“ да се плаща и от търговците на ток, заяви той.
Между 60 и 100 хиляди ще бъдат съкратените работни места в енергийния сектор, в много компании ще бъдат намалени
заплатите, ще поскъпне производството, което пък ще доведе до повишаване на цените на стоките в търговската мрежа.
Това ще бъдат резултатите, ако енергийният регулатор не се откаже да повиши цената на тока за индустрията, обясни
Велев.
Вчера бизнесът и синдикатите излязоха на съвместен безпрецедентен протест срещу предложението на Комисията за
енергийно и водно регулиране да се повиши цената на електроенергията за индустрията чрез таксата „задължения към
обществото“.
По думите на Велев в протеста участие са взели общо 2385 фирми с над 210 хиляди заети, от тях 25 хиляди души са били
по улиците на големите градове в знак на недоволство.
Велев подчерта, че има решение за излизане от ситуацията – в парламента има внесен законопроект за разваляне на
договорите с американските централи, което по негови думи е „пладнешки грабеж“. Велев допълни, че надписаната
сметка се плаща и от гражданите, защото по няколкостотин милиона лева се „обират от хората“ всяка година, чрез
надписаната сметка в сектора.
Надписаната сметка е от порядъка на 1,3 милиарда лева годишно, потвърди Велев.
По думите му лобитата на "различните енергийни мафии" в парламента са подменили предложенията на бизнеса за
намаляване на дефицита в системата. „Остана тайната на договорите, вместо да се ограничи скъпата енергия, се добави
биомасата, вместо търговците на енергия да участват в таксата „задължения към обществото“, тази възможност
отпадна“, посочи той.
В момента макар и да има предпоставки за намаляване в първото ценово предложение на КЕВР, далеч не са спрени
течовете и източниците на скъпа енергия, които са в пъти над пазарните нива, каза Велев и допълни, че някои от тях
противоречат на европейски директиви, визирайки американските централи. Велев отбеляза, че това са тайни договори
и не можем да знаем кой как се е договорил и дали тези, които са се договаряли, не участват в кражбите. Велев попита и
защо тези договори не се развалят, след като има такива примери в Полша и Унгария и няма да е прецедент.
„От всяко българско домакинство годишно енергийната мафия краде по една средна месечна заплата“, повтори Велев и
каза, че това показват сметките на бизнеса.
„Ние не искаме сметката да бъде надписвана и да ни бъркат в джоба и няма да допуснем противопоставяне на бизнес и
домакинства, защото докато се караме кой да плати надписаната сметка, крадците продължават да крадат“, заяви той.
Велев обясни, че с протеста си от вчера работодатели и синдикати са казали „не“ на този „пладнешки грабеж“. Бизнесът
настоява да се повиши ефективността на държавните дружества в енергетиката, но не административно, а с изкарването
на държавните производители на пазара. „Американските централи имат защитени цени, които са в пъти над пазарните,
без да продават на свободния пазар“, обясни той, а в същото време неефективни централи като ТЕЦ Марица изток 2
продават на него. Излизането на свободния пазар на всички енергийни мощности е правилният път, подчерта Велев.
„Индустрията не иска и не може да плати исканата цена, защото това е грабеж“, повтори той. И посочи, че в ЕС
индустрията плаща от два до четири пъти по-ниски цени от домакинствата, защото високите цени за бизнеса
рефлектират зле на домакинствата – чрез увеличение на цените на дребно в магазините и намаляване на доходите.
Бизнесът ще изчака крайното решение на КЕВР за цената на електроенергията утре и в неделя ще обяви на съвместна
пресконференция със синдикатите следващите си стъпки, каза Васил Велев.

Информационна агенция Фокус
√ Одобрени са българските кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет
София. Одобрени са българските кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет, съобщиха
от правителствената информационна служба. Министерският съвет одобри българските кандидатури за членове на
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2015 - 2020 г. Комитетът е консултативен орган на
Европейския съюз, който дава становища по предложенията за законодателство на ЕС и по въпроси, които смята за
важни. Членовете на ЕИСК представляват интересите на страните си в различни области и са разделени на три групи „Работодатели", „Работници" и „Други интереси" (земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда,
семейства, НПО и др. Общо членовете на Комитета са 350, а за България определената бройка е 12.
Кандидатурите на България за членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2015 - 2020
г. са както следва:
За група „Работодатели“: Милена Ангелова - главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ),
Божидар Данев - изпълнителен председател на Българска стопанска камара (БСК), Георги Стоев - заместник 6

председател на Българска търговско - промишлена палата (БТПП) и Евгений Иванов - изпълнителен директор на
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - гласът на българския бизнес (КРИБ). За втора група :
Димитър Манолов - президент на КТ "Подкрепа", Веселин Митов - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа", Пламен
Димитров - президент на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и Иван Кокалов - вицепрезидент
на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). За трета група – „Други“- Проф. д-р Лалко Дулевски ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство,
Диляна Славова - национален координатор на Национално сдружение Планинско мляко" и национален координатор на
Българска асоциация на фермерите, Богомил Николов - изпълнителен директор на Българска национална асоциация
Активни потребители (БНААП) и Диана Инджова - председател на УС на Движение на Хора с Увреждания (ДХУ).

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Калфин: През 2037 г. жена, която сега взима 650 лв заплата, ще получава 1100 лв пенсия
Изпълняваме всичко, което сме поели като ангажимент, особено в сферата, в която работя. Това заяви в ефира на bTV
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. По думите му детските надбавки се дават на
родителите, за да стигнат до децата. "Плащаме около 600 млн. лв. годишно за детски надбавки. Вариантите всички деца
да получат надбавки са два - или по този стълб парите да станат 900 млн. лв., или да се намалят парите за останалите
деца", коментира той.
"Струва си държавата да инвестира в още детски градини, тъй като това е проблем за родителите, които работят. Тези,
които са оставени като настойници, биха могли да получат някакви бонуси, но всяко дете си има нужда от родител",
поясни Ивайло Калфин.
"Това, което гласувахме в парламента, не е рязко увеличение на възрастта за пенсиониране. В момента мъжете от трета
категория труд се пенсионират на 63 години и 8 месеца", продължи вицепремиерът. Според него това увеличение се
прави, защото иначе колкото повече време минава, толкова повече хората са обречени на ниски доходи.
"През 2037 година една жена, която сега взима 650 лева заплата, тогава трябва да получава 1100 лева пенсия", завърши
министърът на труда и социалната политика.
√ С Виденов на уста депутатите дадоха БНБ на новия екип
Трима подуправители на БНБ избра в сряда парламентът след 3-часов дебат. С това депутатите дадоха БНБ на новия
екип, след като преди десетина дни бе гласуван и нов управител.
Гуверньорът Димитър Радев определи екипа си като “професионалисти с безупречна репутация”. И подчерта, че “те имат
волята да реализират концепцията за управление на централната банка, с която аз бях избран”.
Досегашният титуляр на управление “Банково”
Димитър Костов получи 122 “за”, 65 “против” и 4 “въздържал се”, за да поеме “Банков надзор”. Гласовете за него
дойдоха от ГЕРБ, ДПС и БДЦ.
Калин Христов бе преизбран като шеф на управление “Емисионно” със 125 “за”, 58 “против” и 9 “въздържал се”. Освен
ГЕРБ, ДПС и БДЦ, за него гласуваха и шестима от АБВ.
Главният юрист на БНБ Нина Стоянова пое управление “Банково” със 126 “за”, 61 “против” и 6 “въздържал се”. След
гласуването тримата се заклеха да спазват законите и да пазят финансовата стабилност.
Против екипа, предложен от Димитър Радев, се обявиха РБ, ПФ и БСП. Оттам дойдоха и най-острите атаки при дебата. А
той започна със сравнения за лятото на 2013 г., премина през това кой е свалил Жан Виденов от власт и стигна дори до
остракизма в Атина.
Старт на споровете даде Мартин Димитров от РБ. “Г-н Радев, гласувахме за вас, защот искахме някой отвън, незабъркан в
скандалите тук, за да върне доверието в БНБ
Има опасност да се самобламирате. Ако наистина сте независим, отзовете ги и предложете други.”
Емил Димитров от ПФ изброи цитати от изказвания на депутати от ГЕРБ, с които се искаха оставки за “всички в БНБ
заради КТБ”. И заключи: “До вчера тези хора бяха част от проблема, а сега са част от решението. Парите ги няма, няма и
виновни за КТБ, имаме наградени”, каза Димитров.
Депутатът от ГЕРБ Методи Андреев припомни, че Димитър Костов е бил финансов министър в правителството на Жан
Виденов, “когато държавата ни бе изпепелена”. Червеният Таско Ерменков развесели залата със своя версия за съдбата
на правителството на Виденов: “Не то бе виновно за банковата криза, то бе жертва на соросоидни организации, за да
бъде след това разграбена държавата! Това си бе държавен преврат.”
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Сходство с горещото лято на 2013 г. пък намери депутатът от БСП Янаки Стоилов: “Тогава ставаше дума за националната
сигурност, а сега за банковата сигурност”, каза Стоилов. И заключи, че няма смисъл да се задават въпроси към
кандидатите, защото всичко било решено. Колегата му Румен Гечев пък пренасочи атаките от Димитър Костов към
Калин Христов, като го посочи за автор на идеята за банкова ваканция заради КТБ през миналото лято.
“Много е лесно отвън, когато не познаваш структурата, правомощията, задълженията, да хвърляш обща вина”, заяви
шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. “Много е лесно оттук да раздаваме правосъдие, без да погледнем ние
какво свършихме, за да не допуснем това, което се случи с КТБ”, допълни тя. И припомни, че идват сложни месеци за БНБ
- оценки на активите в цялата банкова система, прилагане на закон за преструктурирането на банките, връщане на
доверието. Стоянова обаче разпали страстите отново, като заяви:“Тук има колеги, които хал-хабер си нямат от работата
на БНБ, но се изказват.”
Емил Димитров прие думите лично и поиска право на отговор. След като председателят на парламента Цецка Цачева му
даде думата, това разгневи Стоянова, която обвини Цачева, че нарушавала процедурата. Успокоение внесе шефът на
парламентарната група от ГЕРБ
Цветан Цветанов, който от място с умиротворителен жест покани Менда Стоянова да прекрати спора.
Елегантен финал на нападките срещу професионализма на бъдещите подуправители сложи Данаил Кирилов от ГЕРБ. Той
изчете от трибуната справка що е остракизъм, за да покаже, че ругатните към експерти като Радев, Христов и Костов са
като древния атински ритуал “остракиране” , който означавал “унищожаване на личности, смятани за опасни за
демокрацията”.
Последните искри преди гласуването прехвърчаха, след като Атанасов от РБ поиска големите партии, и особено ДПС, да
обявят за кого ще гласуват и защо. Това предизвика Йордан Цонев да наруши мълчанието, за да заяви: “Не сте вие тези, с
вашата малка парламентарна групичка, които ще си позволите да казвате на ДПС как да гласува.”.
Вестник Труд
√ Борисов за цената на тока: Направил съм всичко по силите ми и отгоре
Направил съм всичко, което беше по силите ми и отгоре, ако някой е могъл по-добре, е нямало да се задължи НЕК с 3.7
мрд. лв. Това каза пред журналисти министър-председателят Бойко Борисов.
„Истински се надявам колегите от КЕВР да спазят всичко, което е по закон, да сметнат разумно и честно на базата на
изходните данни и да го представят на обществото. Ще го приема такова, каквото го дадат", каза още премиерът
Борисов. На въпрос дали трябва да се отложи с една година искането на бизнеса за увеличаване на цената на тока,
премиерът посочи: "Заставам зад комисията. Тя е избрана от целия парламент. От девет души, само двама са от ГЕРБ. За
това е избрана от целия парламент, за да може като каже КЕВР - това е по тази методика цената, всички я приемаме".
"Единственото, което трябваше да направим и направих са поне 4-5 срещи със синдикати, бизнес, работодателски
организации, министри, за да стигнем до този модел - да предложим на КЕВР различни изходни данни с тези
съкращения, които се направиха. Като се произнесат за цената ще я видим", добави премиерът.
„От една страна се радвам, защото гражданското общество, когато дойде ГЕРБ на власт се събужда, иначе спи в дълъг
сън, коментира министър-председателят. Той попита защо не се е стачкувало, когато се е правело „безумието Цанков
камък”. „Защо не се отиде на Белене, когато там се заравяха милиарди? Какво беше това мълчание години наред? Сега
3,7 млрд. пасиви на НЕК, как тези пасиви да се избият? С какво? Да продадем НЕК, БЕХ , да го фалираме, да вдигнем
цената на тока?", попита още Борисов. "Тези 3,7 млрд. трябва да излязат от нашите джобове - държавата, властта, хората.
Мълчим, мълчим, стават ВЕИ-тата, американските договори. Защо не се протестира, когато се подписаха договорите с
американските централи?", запита премиерът.
Във връзка с протеста за цената на тока министър-председателят заяви, че при демокрацията може да се протестира.
Вестник Сега
√ Държавата спира да внася 12% във фонд "Пенсии"
Статутът й на особен осигурител отпадна без дебати, въпреки че бе въведен с фанфари през 2009 г.
От 2016 г. държавата престава да е със статут на особен осигурител във фонд "Пенсии". Тя ще продължи да финансира
дупката в пенсионната система, но приносът й няма да е фиксиран в точен размер и отпусканите суми няма да се отчитат
като осигурителни приходи. Това ще извади на светло мощното финансиране с пари от данъци на пенсионната система.
Това решиха късно във вторник депутатите при окончателното приемане на промените в Кодекса за социално
осигуряване. Така, без никакъв дебат народните представители премахнаха елемент от финансирането на системата,
представян като ключова реформа при въвеждането му през 2009 г.
От 2009 г. насам държавата участва като особен осигурител във фонд "Пенсии" чрез предоставяне на трансфер в размер
на 12 на сто от общия сбор на осигурителните доходи за съответната календарна година. Промяната беше въведена
едновременно с намаляване на вноската за пенсии от 22 на 18%. За да няма проблеми с методическото отчитане на
дефицита, участието на държавата тогава нарочно не бе регламентирано като вноска, а като трансфер.
Още през 2009 г. решението бе критикувано като мимикрия, целяща да прикрие дефицита в системата. Сега държавата
се отказва от тази мимикрия, като приносът й към бюджета на държавното осигуряване ще зависи от дефицита.
Държавата ще дава толкова, колкото не достигат. Това вероятно ще доведе до промени в Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за следващата година, защото трансферът в размер на 12 на сто от общия
осигурителен доход в момента се записваше на отделен ред, като част от общите осигурителни приходи. За 2015 г.
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заложените постъпления от този трансфер са в размер на 2.7 млрд. лв. Отделно от това, за покриване на недостига
държавата дава други 2 млрд. лв. Така приносът й възлиза на общо 4.7 млрд. лв. без осигуряваните от нея служители в
качеството на работодател при 4.6 млрд. лв. приходи от осигурителни вноски на работодателите и работниците.
Въпреки крупните суми при гласуването на текстовете никой не обясни как точно ще се променят тези приходни пера при
отмяната на статута на особен осигурител на държавата. Единственият депутат, който реагира по темата, бе Димитър
Байрактаров от Патриотичния фронт, който попита какво става с дефицита при тази промяна. "Дефицитът вече е с 2 млрд.
нагоре, разликата между трансфер и дефицит е огромна", коментира Байрактаров. Не се намери кой да му отговори.
Предложението за отпадане на статута на особен осигурител не е коментирано и със социалните партньори, защото бе
направено на второ четене от депутати от ГЕРБ. То обаче вече е било развивано като аргументи от финансовия министър
Владислав Горанов, който е против участието на държавата като осигурител. Въпросът бе поставен на дневен ред в
началото на годината, когато пенсионните фондове настояха да изплащат по-ниска част от пенсията за сметка на
отчитане на участието на държавата с 12% в осигуряването. Тогава Горанов обясни, че не е редно трансферът да се
приравнява на вноска и Кодексът за социално осигуряване не прави това. "Икономическата логика е в общественото
осигуряване да влизат осигурителни вноски от работодателите и работниците и служителите", коментира Горанов.
"Не е редно подобни текстове да се приемат без дебат и без оценка на ефекта, независимо от това, че вероятно няма да
доведат до промяна в сумите, с които държавата участва в осигуряването", коментира експертът и бивш социален
министър Иван Нейков. Според Нейков от същия дефект - липса на оценка за ефекта, страда целият законопроект за
промени в КС, одобрен по тъмни доби от парламента във вторник.
ОТ АРХИВИТЕ
"Най-важното политическо решение, намерило израз в бюджета на ДОО за 2009 г. е участието на държавата в приходите
на фонд "Пенсии" с трансфер, равен на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица", пише
в мотивите на ресорната социална комисия в НС, с които в 40-тото Народно събрание е представен законопроектът за
бюджета на ДОО за 2009 г.
Вестник Стандарт
√ 4% по-малко безработни младежи през 2014г.
Положителна тенденция е регистрирана по отношение на намаляване на младежката безработица. Коефициентът на
безработица за младежите от 15 до 29 години е 17,7%, което е с 4,1 процента по-ниско спрямо 2013 година. Това сочи
одобреният от кабинета Годишен доклад за младежта за 2014 година, предадоха от държавната пресслужба.
Документът представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за
тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти. Информацията покрива деветте основни
приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно
21 ключови индикатора, част от които са заетостта и безработицата при младите хора, напусналите образователната
система, професионалното ориентиране и реализация, младите хора в малките населени места и селските райони и др.
Годишният доклад е разработен от специализираната администрация на Министерството на младежта и спорта на базата
на събрана и анализирана информация, подадена от централните и местни органи на властта, данни от Националния
статистически институт, Евростат, както и други национални и международни проучвания, реализирани в отчетния
период. Специално за целите на доклада е реализирано национално представително социологическо проучване на тема
„Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната" от агенция „Институт за социални
изследвания и маркетинг МБМД", по поръчка на Министерството на младежта и спорта.
През отчетния период е нараснал броят на социалните услуги в общността, в това число и на тези, които осъществяват и
дейности, насочени към подкрепа на младежи, а също така и размерът на отделените за целта финансови средства. В
края на 2014г. общият брой на социалните услуги в общността е 841, с капацитет 18 933 места. В сравнение с 2013 година,
броят на услугите се е увеличил с 60, а капацитетът с 1 090 места.
По отношение на здравословния начин на живот и практикуването на спорт са отчетени добри резултати- над една
четвърт от българските младежи спортуват, като 52% от тях са във възрастовата група 15-19 години. В сравнение с
учебната 2012/2013 г. броят на паралелките с изучаване на физическо възпитание и спорт се е увеличил с над 5%, както и
броят на обхванатите проекти и програми за ученици с увреждания. Наличието на спортни съоръжения и обекти е
позитивно оценено от младите хора в страната. 60% от младежите у нас смятат, че около дома им има достатъчно
спортни обекти и съоръжения.
Негативни тенденции се отчитат във връзка с гражданската активност сред младите, както и незаинтересованост от
политика. Около 2% от младите хора членуват в младежка или хуманитарна организация, или синдикат. Също толкова са
част от политическа партия, а малко над 1% участват в „друга" неполитическа организация. Едва 28% от младите
категорично заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори. Наблюдава се висок процент на декларирано недоверие в
държавната и общинската администрация и антидемократични настроения сред българската младеж. Това дефинира
необходимостта отговорните институции да предприемат структурирани и целенасочени действия за ефективното
включване на младите хора в процеса на вземане на решения и повишаване на доверието им в институциите.
В настоящото издание на Годишния доклад за младежта описанието на младежкия статус и постигнатите резултати от
изпълнението на отделните секторни политики е допълнено с нов раздел – „Политики за развитие и промяна", с което се
цели да бъдат посочени конкретните действия за преодоляване на проблемите в сектора на младежта от страна на
отговорните институции.
9

Вестник Класа
√ Ще има нови цени на тока, повторното отлагане е невъзможно
Ще има нови цени на тока. Законът не позволява второ отлагане на по-високите цени на тока, затова няма как да се
изпълни искането на бизнеса и синдикатите. Това заяви вчера председателят на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван Иванов по повод протестите, които готвят днес работодатели и работници.
Премиерът Бойко Борисов пък обяви, че според неговите изчисления не би трябвало да има поскъпване на
електроенергията от 1 август. Очаква се над 1000 фирми да протестират срещу проекта на КЕВР за повишение на цената
на тока от идния месец с 15 - 20%. Бизнесът и синдикатите настояват решението за цената на електроенергията да се
отложи за 2016 г. Но според КЕВР ценовият период за електрическата енергия, приключващ на 30 юни, може да бъде
удължен само с месец, което вече е направено. "На 31 юли ще оповестим ценово решение, което ще влезе в сила от 1
август, отсече вчера председателят на комисията Иван Иванов. Той обеща тогава подробно да обясни какви са промените
и до какви ефекти ще доведат те. От изявлението му стана ясно, че регулаторът изключва всякаква възможност да се
запазят досегашните цени, пише в. Сега.
Иванов съобщи, че е имал работна среща на комисията с енергийния министър Теменужка Петкова и част от нейния
екип, но подчерта, че нито му е оказван натиск от управляващите, нито би се поддал. Междувременно премиерът Бойко
Борисов в характерния си стил коментира, че КЕВР, разбира се, е независима комисия и си има методика за изчисляване
на цените, но че той лично не вижда причини за поскъпване сега. На откриването на пречиствателна станция в Луковит
той обясни на медиите, че през последния месец са предприети мерки като задължението всички производители на
електроенергия да внасят ежемесечно 5% от приходите си в специален фонд и с тях да се покриват разходите на НЕК за
преференциалните тарифи. По повод на протестите срещу поскъпването днес премиерът каза, че всеки има право да
протестира колкото си иска.
Той пак се върна на болната си тема за протестите от 2013 г., които доведоха до оставката му, като обясни, че тези
събития са довели до 10 млрд. лв. загуби за държавата и до спиране на всички еврофондове. "Сега в бизнеса отиват
милиарди вследствие на разплащането по европейските програми", каза още Борисов. Също вчера стана ясно, че
оценката за състоянието на енергетиката ще закъснее, тъй като парламентът отново удължи срока за работа на
временната анкетната комисия. Председателят на комисията Валери Симеонов настоя за повече време, като обясни, че
още не са събрани данни за топлофикационните дружества. Според Симеонов и сега могат да се изнесат данни за
останалите сектори, включително за ВЕИ-тата. Той посочи, че в четвъртък на открито заседание комисията ще огласи
направените до момента изводи.
В очакване на новите тарифи от 1 август ЕРП-тата обявиха, че започват извънредно засичане на електромерите.
Абонатите могат и сами да отчетат показанията, съобщиха от ЧЕЗ и ЕВН. Самоотчитането е по желание и не отменя
извършването на месечен отчет от страна на дружеството. Отчетниците ще работят с удължено работно време, както и в
почивните дни - на 1 и 2 август, съобщиха от ЧЕЗ. Юлските сметки за ток ще са доста високи заради рекордното
потребление на електроенергия. Вчера между 13.00 и 14.00 ч. е отчетена най-високата консумация за последните 15
години, съобщи Електроенергийният системен оператор. Досега рекордът бе през 2012 г. - 4 858 мегавата, а вчера
потреблението е било с 20 мегавата повече. На 21 юли към 14 ч. товарът на системата е достигнал 5 018 мегавата.
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