Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ 7
√ Бизнесът дава на съд нередностите в енергетиката
Работодателските организации ще информират главния прокурор за злоупотреби
Членове на четирите национално представени работодателски организации ще информират главния прокурор Сотир
Цацаров за злоупотреби в системата.
За кои и какви нередности става въпрос, в предаването "Добро утро, България!" обясняват Васил Велев, председател на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, и енергийният експерт проф. Атанас Тасев.
Видеото може да видите тук.
Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Третия сигнал, който подадохме в Прокуратурата е срещу КЕВР
Третия сигнал, който подадохме в Прокуратурата е срещу КЕВР. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след
среща на НПРО с главния прокурор Сотир Цацаров, предаде репортер на Агенция "Фокус". "По-конкретно сигналът е
свързан с едно решение, публикувано под един и същи номер и една и съща дата на страницата на КЕВР през няколко
дни с различно съдържание. Във второто решение количеството нетна енергия, която ще се изкупува от фотоволтаиците
е завишено", обясни Велев. Според него е очевидно, че не става дума за случайна грешка. "От 1 юли трябваше да влязат
в сила новите цени на електроенергия. В резултат на протест на бизнеса датата беше отложена и се предприеха мерки,
така че да се намали това увеличение. В резултат на предприетите мерки обаче вместо да се намали, се увеличи
количеството електроенергия, което по преференциални цени се задължава да бъде изкупено от 710 млн. лева на 736
млн. лева за едногодишен период", заяви Велев. Той поясни, че в резултат на промените в закона, на изваждане на
преференции на ВЕИ-та с двойно финансиране с еврофондове и на това, че енергията над 1250 часа годишно ще се
изкупува не по цена на свободния пазар, а на балансиращия, количеството скъп енергия се е повишило.
"Сигналът е срещу настоящата комисия, която е допуснала такава грешка, с която се е самоизобличила", допълни Васил
Велев.
√ Васил Велев, АИКБ: Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските
централи
Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските централи, тъй като те са
иградени с кредити. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след среща на НПРО с главния прокурор Сотир
Цацаров, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Като обезпечение е държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ
"Марица Изток 3", където също е направен подарък с порт, оценен на стойност 60 млн. долара при оценка от независими
оценители от порядъка от 400 млн. долара. Тоест това е една скрита приватизация", заяви Велев. Той посочи, че
централата е рехабилитирана с кредити, които са обезпечени със стойността на самата съществуваща централа плюс
въпросните гаранции. "Това звучи много наивно и тези подаръци е малко вероятно да са направени безкористно", каза
още Велев.
epicenter.bg
√ Васил Велев: Има скрита приватизация за ТЕЦ „Марица Изток 3“
Работодателите дадоха на главния прокурор Сотир Цацаров споразуменията за двете американски централи от времето
на Иван Костов
Има скрита приватизация за ТЕЦ „Мрица Изток 3“. Централата е рехабилитирана – това не е нова инвестиция на зелено, с
кредити, като кредитите са отново обезпечени със стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните
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гаранции. Това каза след срещата с главния прокурор Сотир Цацаров председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Лидерите на национално представителните работодателски организации дадоха на обвинител номер 1 споразуменията
за двете американски централи от времето на Иван Костов.
Вижте предоставената от Българската стопанска камара стенограма от изявленията на ръководителите на национално
представителните работодателски организации пред представители на медиите след среща с главния прокурор Сотир
Цацаров:
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:
Работодателските организации – четирите работодателски организации бяхме представени в срещата с главния прокурор.
Първо, бих искал да благодаря на главния прокурор, че веднага реагира и добрата новина за нас беше, че те са запознати
с проблемите и работят също по сигнали и по темата. Така че срещнахме разбиране и познаване на проблемите.
Внесохме три сигнала. Първият сигнал е свързан с данни за правонарушение във връзка с американските централи Марица
изток 1 и Контур Глобал „Марица изток” 3 в Маришкия басейн, сигнали, които касаят още от времето, когато са били
подписвани договорите с тях, през годините, когато са били многократно анексирани в ущърб на държавата и в крайна
сметка водят до тези последици ние да плащаме от джоба си над 330-340 милиона лева година над пазарната цена, само
за електроенергията, която се изкупува от американските централи.
Много добре знаете, ще Ви дам и примера, че тази цена се плаща през такса задължение към обществото и я плащаме
всички ние, включително и обикновения гражданин, поне по думите на КЕВР, господин Иван Иванов.
Започвам с американските централи. Първо, избор на инвеститорите с абсолютно непрозрачни процедури и участие на
офшорни дружества с неизвестна собственост на капитала.
Второ, издаването на лицензията преди изграждане на енергиен обект на ЕС Марица изток 1 е при липса на доказателства
с осигурено финансиране, което също си е нарушение. Първоначалната цена на проектите и нейното ескалиране по време
на строителството – само това изслушайте внимателно – Марица изток 1 е един милиард и 50 милиона евро
първоначалната цена, която е подписана с НЕК, говорим за времена в правителството на Иван Костов, после ще продължим
и през други правителства. Впоследствие тази цена се увеличава с 300 милиона, пак ги плащаме всички ние, нали знаете,
че тази цена трябва да им се изплати.
Най-парадоксалното е, че мощността от две турбини по 300 мегавата в крайна сметка е 2 по 200. Първо имаме забавяне
във влизането в експлоатация и съответните технически проблеми, с които не е достигната договорената мощност. Тук
имаме много сериозни съмнения, че НЕК не е упражнил правата си по дългосрочния договор във връзка със същественото
неизпълнение от страна на инвеститора –забавяне влизането в експлоатация и недостигане на договорената мощност от
300 мегавата, което е дало възможност този договор да бъде предоговорен и прекратен.
Самите инвестиции първоначално са били договаряни да бъдат „построй, оперирай, прехвърли“, което значи, че
държавата е трябвало да стане собственик на тези централи след определен период от време. Странно защо договорите
се анексират и стават: се „построй, оперирай и притежавай“. Държавата се е отказала или НЕК отказала по-точно, но това
не става без знанието на принципала. Нямате никакви съмнения в това нещо.
Става пак през годините. Сега точно не мога да Ви кажа, нямаме в записките, но пак с анекс това нещо е коригирано.
При Марица изток 3 инвестицията е трябвало да бъде 470 милиона долара, която е договорена, когато е избран
партньорът. Пак по абсолютно непрозрачна процедура се прави джойнвенчър с ЕНЕЛ, дават му се 70 %, знаете, че тогава
по действия Закон за приватизацията, това си е скрита приватизация, което е абсолютно нередно. В крайна сметка
инвестиция от 470 милиона долара се ескалира и се надува до 700 милиона евро.
При ТЕЦ Марица изток 3 има и конфликт на интереси, тъй като собственик и строител на практика са били една и съща
компания ЕНЕЛ, което знаете какво се получава. Строителят надува цената, защото този, който поръчва, същата компания,
има интерес цената да е по-висока, за да може после да взима по-висока цена, само, че никой не е защитавал интереса на
НЕК или на държавата.
Има писмо за правителствена подкрепа от 2005 г. в полза на ЕС, чиито текст представлява всъщност тази държавна
гаранция, за която говорим, че им е дадена. Това не става по надлежния ред, тъй като надлежния ред е с ратификация на
Народното събрание, което не е направено.
Качество на рехабилитация на централите, забавяне в пусканията – куп проблеми, които са давали възможност на НЕК да
упражни по по-добър начин правата си. Това се теми, които са през годините в тези дебели папки, които сме представили
и които ще са обект на вниманието на прокуратурата. С главния прокурор се разбрахме, че ще бъде сезирана и
административната прокуратура, за да може тя, констатирайки нарушения, да търси варианти за прекратяване или за
някакви други действия, които биха довели до съответните промени в полза на държавата.
Друг пример мога да дам: вследствие на арбитражен спор ТЕЦ „Марица изток” 1 се е договорила за обезщетение със
строителя на ТЕЦ поради забавата и проблемите с проектната мощност. Предвид цената на исковете, обезщетението би
могло да е в рамките от над 100 милиона евро. Дали това обезщетение някой е проявил интерес да провери дали е
извадено от цената, която им се плаща, се съмнявам дълбоко.
Абсолютно искаме тези централи да излязат на свободния пазар и нямаме намерение да плащаме тези 330 милиона, които
плащаме в момента и които ни ги сложиха на нас. Това са политически грешки, тук става дума категорично за корупция.
Със сигурност държавната НЕК през годините не си е защитавала интересите. Ние ще държим до последно тези договори
да бъдат прекратени и тези централи да работят както всички останали централи, както всички нас, които сме в бизнеса да
продават на свободния пазар продукта си.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ:
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Тези централи те са изградени с кредити и като обезпечение държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ Марица изток
3, където също е направен подарък с апорт, оценен от порядъка на 67 милиона долара при стойност, оценявана от
независими оценители от порядъка на 400 милиона долара. Тоест стана дума, че това е скрита приватизация, като
централата е рехабилитирана – това не е нова инвестиция на зелено, с кредити, като кредитите са отново обезпечени със
стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните гаранции. Нали разбирате, че това звучи много наивно и
тези подаръци е малко вероятно да са направени безкористно.
БОЖИДАР ДАНЕВ:
Забележете много внимателно това, което каза и колегата: промени на структурите на договорите. Първоначално в
договорите е, че трябва да бъдат трансферирани тези мощности като собственост на държавата, а след това е сменена
структурата на договора и тя остава собственост на съответните американски инвеститори. Това е още по времето на
министър Шиляшки.
КИРИЛ ДОМУЧСЧИЕВ:
Имайте предвид, че договорите са подписвани, специално за едната централа, с офшорни компании, като не се знае кой
стои зад тях. Дали хората, които не са подписвали от едната страна не са били участници в тези офшорки и впоследствие
проценти от тези офшорки са били прехвърлени на големи американски инвеститори, което е нормално. Когато някой ти
предлага една много изгодна сделка.
Тук е любопитният факт и се надявам прокуратурата да го разчепка: кой е стоял по време на подписването на договорите
в тези офшорки.
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:
Вижте, всяко едно от тези имена ще се скрие зад колективната отговорност. Първоначалните договори с тези централи са
подписвани от тогава действащия министър на енергетиката, министър Шиляшки и е ставало с одобрение на МС, което
значи, че е правителството на Иван Костов.
БОЖИДАР ДАНЕВ:
След това са анексирани по време на правителството на Станишев и Овчаров.
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:
Другите два сигнала са свързани с ВЕИ-сектора. Във ВЕИ сектора сигнализираме за многобройните нарушения от какво ли
не естество, които в крайна сметка водят до това отново тази такса задължение към обществото да бъде увеличавана
постоянно и всички ние – бизнес, обикновения потребител да я плащаме. Според мен перспективата е да има и
последващи увеличения, ако ние не променим нещо в системата. Първо има нарушения в процеса на присъединяване на
ВЕИ-централите. Знаете, че още към края на 2009 г. заявените за присъединяване са били в размер, който сочи
преизпълнение на националната индикативна цел от 16% съгласно Директива 9/28 на Европейската общност.
√ Ако цената на тока не падне от 1 ноември: Работодателите готови да протестират
Бъдещите действия на бизнеса ще зависят от разговорите с правителството и от това, което ще се свърши в парламента
Работодателите ще протестират, ако цената на тока за бизнеса не бъде намалена до 1 ноември. Това стана ясно след среща
на работодателските организации с главния прокурор Сотир Цацаров.
Те му дадоха три сигнала - срещу договорите, подписани с така наречените американски централи, срещу
присъединяването на възобновяеми енергийни източници и срещу решения на КЕВР.
Лидерите на четирите национално представителни работодателск организации представиха на срещата с обвинител
номер 1 позициите си по проблемите в енергетиката. Те заявиха, че съществуват множество резерви за намаляване на
цената на ел.енергията, ако бъдат прекратени нарушенията в системата.
На свой ред главният прокурор Сотир Цацаров каза, че по предложение на министър-председателя Бойко Борисов е
сформирана работна група (с представители на Прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката), която трябва да
разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката.
Сотир Цацаров пое ангажимент да внесе в работната група сигналите на работодателите и на нова среща в началото на
ноември да ги информира за резултатите от направените проучвания.
Бъдещите действия на бизнеса ще зависят от разговорите с правителството и от това, което ще се свърши в парламента.
√ Бизнесът иска разследване и на ВЕИ-тата
Фотоволтаици произвеждали ток нощем, КЕВР нехае
За фрапантни нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта, за изкупуване на електрическа
енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация, сезираха главния прокурор Сотир Цацаров работодателските
организации. В сигнала за ВЕИ-тата се настоява и за проверка за конфликт на интереси на длъжностни лица, в чиито
правомощия влиза вземането на решения за ВЕИ-сектора. Излагат се и данни за държавни регулаторни органи, които не
се упражнили достатъчен контрол.
Нарушения в процеса по присъединяване на ВЕИ-централи
През периода 2004-2009 г. в „НЕК“ ЕАД са постъпили искания от 130 инвеститори за проучване на условията за
присъединяване на 153 обекта - 119 Вятърни електроцентрали (ВяЕЦ) и 34 Фотоволтаични електроцентрали (ФвЕЦ) с обща
заявена инсталирана мощност 11 500 MW.
Становища за присъединявания са издавани при липса на документи съгласно Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за
присъединяването и без преценка за техническия капацитет на преносната мрежа. В допълнение, становищата са
многократно продължавани в полза на инвеститорите, въпреки неизпълнение на задълженията им и правото на „НЕК“ ЕАД
като преносно предприятие да откаже подписване на предварителен договор за присъединяване, сочат работодателите.
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Вследствие на това поведение от страна на отговорните длъжностни лице от „НЕК“ ЕАД още към 30.12.2009 г. с оглед
заявените мощности за присъединяване са заложени предпоставките за преизпълнение на националната индикативна цел
от 16 % съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници.
Електроразпределителните предприятия са присъединявали ВЕИ-централи без провеждане на съгласувателна процедура
с „НЕК“ ЕАД. Особено остър е този проблем при присъединяването на мощности в Североизточна България. Географският
район въпреки че е с подходящ потенциал на ВЕИ (вятър и слънце) за изграждане на електропроизводствени мощности,
се характеризира с капацитет на преносната мрежа, съобразен с липсата на индустриални обекти и с малък електрически
товар.
Тоест изградените мрежи нямат техническата възможност да присъединят мощностите, за които „Е.ОН Мрежи“ АД и „НЕК“
ЕАД са сключили договори за присъединяване.
Вследствие на неуправляемия и незаконен процес по присъединяване, за „НЕК“ ЕАД е възникнала необходимостта от
инвестиции за разширяване на преносната мрежа в размер над 300-400 млн. Лева, пише още в сигнала на
работодателските организации. Разходите влизат в цените на крайните български граждани - потребители и бизнеса и
съответно финансовата тежест се поема не от инвеститора, не от мрежовите предприятия, позволили безконтролното
присъединяване, а от българските граждани и бизнес чрез добавка „зелена енергия“ / „задължения към обществото“.
В тази фактическа обстановка и при липса на техническа възможност и капацитет в пръстен 110 kV “Варна север – Зл.
Пясъци – Албена – Балчик – Каварна – AES - Шабла – Ген. Тошево – Добруджа”, преносното предприятие „НЕК“ ЕАД сключва
договор с „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД за присъединяване на ВяЕЦ „AES Св. Никола“ с мощност от 156 MW . разследване
дали са били налице законовите предпоставки за даване на становище за присъединяване на ВяЕЦ „AES Св. Никола“ с
мощност от 156 MW.
Работодателските организации настояват да бъде извършено разследване по следните въпроси:
Кога е подписан договорът за присъединяване между „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД и „НЕК“ ЕАД – преди техническия съвет
от 22.09.2009 г., на който става ясно, че ще се ограничава производствения капацитет на ВяЕЦ „AES Св. Никола“ или след
това? Предвидена ли е неустойка и в какъв размер при неосигуряване на възможност за работа на пълен капацитет,
дължима от „НЕК“ ЕАД на „ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ“ ООД? Кога е договорена тази неустойка – с договора за присъединяване,
с договора за изкупуване на електрическа енергия или с допълнителни споразумения към тях?
Кои са лицата, подписали тези правнообвързващи документи от страна на „НЕК“ ЕАД?
Следва да се отбележи, че този енергиен проект и сделките за изкупуване на електроенергията по него са осъществени от
инвеститора корпорацията AES, за който сме сигнализирали със сигнал във връзка с енергийния проект ТЕЦ „Марица Изток
1“, сочат още работодателските организации.
В сигнала си до главния прокурор Сотир Цацаров те акцентират и върху друг важен проблем свързан с
Изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ-централи при липса на законовите предпоставки
Работодателите припомнят флагратни нарушения за работа на фотоволтаични централи през нощта, когато липсва
енергийния източник слънцегреене. „Не са необходими специални знания в Електроенергетиката, за да се достигне до
извода, че през нощта фотоволтачичните централи не могат да произвеждат електрическа енергия. Следователно е налице
схема, при която електрическа енергия, произвеждана не чрез генериращи мощности от ВЕИ, а чрез конвенционални
източници се доставя в електроенергийната мрежа и се изкупува по преференциални цени“, пише още в сигнала до
главния прокурор. Там се настоява фирмата, допуснала подобно нарушение „ЕСО“ ЕАД и отговорните лица които са го
допуснали да бъдат разследвани.
„Други фрапантни нарушения са свързани с ВЕИ-централи, чиито изграждане е било финансирано по мярка 311 и мярка
312 от Програма за развитие на селските райони и чиято електрическа енергия се изкупува от крайните снабдители по
пълната преференциална цена, определена от КЕВР“, сочи бизнесът. Става въпрос за ВЕИ-производители, които са укрили
обстоятелството, че са получили европейско финансиране с цел набавяне на облага в тяхна полза, изразяваща се в приходи
от продажба на електрическа енергия по пълната преференциална цена. Работодателите са категорични, че става въпрос
за неизпълнение на регулаторни правомощия от страна на КЕВР и от председателя на КЕВР, който изпълнява функциите на
административно-наказващ орган.
Производителите, получили европейско финансиране, трябва да продават електрическа енергия по преференциални
цени, съобразени с обстоятелството на предоставената безвъзмездна финансова помощ по изграждане на инвестицията,
припомня бизнесът. И предупреждава, че по този начин отново се натоварва крайния потребител с недължими разходи,
направени от крайните снабдители и включени в добавка „зелена енергия“ / „задължения към обществото“. „Тези разходи
представляват неправомерна облага, получена от ВЕИ-производителите, които са се възползвали от два способа за
подпомагане в нарушение на правото на Европейския съюз и следва КЕВР да откаже признаването и да прихване и/или
изключи направените разходи от цените на крайните потребители“, сочат още работодателсксите организации.
√ Ексклузивно в Епицентър.бг: Бизнесът даде три сигнала за енергетиката на главния прокурор
Работодателите настояват Сотир Цацаров да сезира компетентните власти в САЩ заради подозрения за корупция при
американските централи
Три сигнала, свързани с нарушения в сферата на енергетиката, дадоха работодателските организации на главния прокурор
Сотир Цацаров. Срещата на лидерите им с обвинител номер 1 започна в 12 часа.
Сигналите са за американските централи, злоупотребите с ВЕИ-тата и за решение на Комисията за енергийно и водно
регулиране. Под тях стоят подписите на Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България, Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар
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Данев, изп.председател на Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес, Цветан Симеонов, председател на
Българската търговско-промишлена палата.
Епицентър.бг разполага с трите документа. Най-обемен е този за американските централи – цели 31 страници.
В него работодателите настояват главният прокурор „предвид изложените данни за евентуални нарушения на
американското законодателство във връзка с избора на американските дружества AES и ENTERGY за инвеститори съответно
на енергийните проекти ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 1” и ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 3” да сезира компетентните американски власти,
които да разследват случая в тяхната компетентност по реда на Законa за чуждестранните корупционни практики.
Бизнесът настоява главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка по случая с проектите ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК
1” и ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 3”.
"Доколкото ни е известно, до настоящия момент нито едно лице не е понесло отговорност за увреждането на интересите
на Република България при договарянето, реализацията и експлоатацията на проектите ТЕЦ “МАРИЦА-ИЗТОК 1” и ТЕЦ
“МАРИЦА-ИЗТОК 3”. Поради това и предвид големия обществен отзвук, представяме на Вашето внимание настоящия
сигнал", се казва в документа.
В сигнала работодателите излагат хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите
за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните
дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с електрическа енергия, които
водят до задължително изкупуване на електрическа енергия в нарушения на правилата за конкуренция на ЕС.
faktor.bg
√ Васил Велев: Подарък за 60 млн. долара е направила държавата на американските централи
Това е една скрита приватизация, заяви председателят на АИКБ след среща с главния прокурор
Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските централи, тъй като те са
иградени с кредити. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след среща на НПРО с главния прокурор Сотир Цацаров,
предаде "Фокус".
"Като обезпечение е държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ "Марица Изток 3", където също е направен подарък с
порт, оценен на стойност 60 млн. долара при оценка от независими оценители от порядъка от 400 млн. долара. Тоест това
е една скрита приватизация", заяви Велев. Той посочи, че централата е рехабилитирана с кредити, които са обезпечени
със стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните гаранции. "Това звучи много наивно и тези подаръци е
малко вероятно да са направени безкористно", каза още Велев.
Третият сигнал, който подадохме в Прокуратурата, е срещу КЕВР, каза още председателят на АИКБ. "По-конкретно сигналът
е свързан с едно решение, публикувано под един и същи номер и една и съща дата на страницата на КЕВР през няколко
дни с различно съдържание. Във второто решение количеството нетна енергия, която ще се изкупува от фотоволтаиците е
завишено", обясни Велев.
Според него е очевидно, че не става дума за случайна грешка. "От 1 юли трябваше да влязат в сила новите цени на
електроенергия. В резултат на протест на бизнеса датата беше отложена и се предприеха мерки, така че да се намали това
увеличение. В резултат на предприетите мерки обаче вместо да се намали, се увеличи количеството електроенергия, което
по преференциални цени се задължава да бъде изкупено от 710 млн. лева на 736 млн. лева за едногодишен период", заяви
Велев. Той поясни, че в резултат на промените в закона, на изваждане на преференции на ВЕИ-та с двойно финансиране с
еврофондове и на това, че енергията над 1250 часа годишно ще се изкупува не по цена на свободния пазар, а на
балансиращия, количеството скъп енергия се е повишило.
"Сигналът е срещу настоящата комисия, която е допуснала такава грешка, с която се е самоизобличила", допълни Васил
Велев.
pik.bg
√ Васил Велев: Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските централи
Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските централи, тъй като те са
иградени с кредити. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след среща на НПРО с главния прокурор Сотир Цацаров,
предаде агенция "Фокус".
"Като обезпечение е държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ "Марица Изток 3", където също е направен подарък с
порт, оценен на стойност 60 млн. долара при оценка от независими оценители от порядъка от 400 млн. долара. Тоест това
е една скрита приватизация", заяви Велев. Той посочи, че централата е рехабилитирана с кредити, които са обезпечени
със стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните гаранции.
"Това звучи много наивно и тези подаръци е малко вероятно да са направени безкористно", каза още Велев.
bultimes.com
√ Васил Велев: Подарък за 60 млн. долара е направила държавата на американските централи
Това е една скрита приватизация, заяви председателят на АИКБ след среща с главния прокурор
Много е наивен аргументът, че държавата не е имала средства да поддържа американските централи, тъй като те са
иградени с кредити. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев след среща на НПРО с главния прокурор Сотир Цацаров,
предаде „Фокус“.
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„Като обезпечение е държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ „Марица Изток 3″, където също е направен подарък с
порт, оценен на стойност 60 млн. долара при оценка от независими оценители от порядъка от 400 млн. долара. Тоест това
е една скрита приватизация“, заяви Велев. Той посочи, че централата е рехабилитирана с кредити, които са обезпечени
със стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните гаранции. „Това звучи много наивно и тези подаръци е
малко вероятно да са направени безкористно“, каза още Велев.
Третият сигнал, който подадохме в Прокуратурата, е срещу КЕВР, каза още председателят на АИКБ. „По-конкретно сигналът
е свързан с едно решение, публикувано под един и същи номер и една и съща дата на страницата на КЕВР през няколко
дни с различно съдържание. Във второто решение количеството нетна енергия, която ще се изкупува от фотоволтаиците е
завишено“, обясни Велев.
Според него е очевидно, че не става дума за случайна грешка. „От 1 юли трябваше да влязат в сила новите цени на
електроенергия. В резултат на протест на бизнеса датата беше отложена и се предприеха мерки, така че да се намали това
увеличение. В резултат на предприетите мерки обаче вместо да се намали, се увеличи количеството електроенергия, което
по преференциални цени се задължава да бъде изкупено от 710 млн. лева на 736 млн. лева за едногодишен период“, заяви
Велев. Той поясни, че в резултат на промените в закона, на изваждане на преференции на ВЕИ-та с двойно финансиране с
еврофондове и на това, че енергията над 1250 часа годишно ще се изкупува не по цена на свободния пазар, а на
балансиращия, количеството скъп енергия се е повишило.
„Сигналът е срещу настоящата комисия, която е допуснала такава грешка, с която се е самоизобличила“, допълни Васил
Велев.
Канал 3
√ Политически играчи се месят в енергетиката
Редица нарушения има при изграждането на т. нар. американски централи, твърди бизнесът
Редица нарушения има по изграждането на т. нар. американски централи, това е и причината да бъде днес работодателите
да сезира главния прокурор. Това каза в предаването "Денят на живо"Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал. Първоначално договорът за ТЕЦ Марица-Изток 1 AES е бил по модела "Изгради, оперирай, прехвърли", но в
последствие е бил променен на "Изгради, оперирай, запази за себе си", каза той. "Т. е. една централа след 15-годишния
срок, който е достатъчен за възстановяване на инвестицията е можела да 20 години да работи като собственост на
държавата, по някакви неясни, но не и безкористни причини, държавата се е отказала за един долар да придобие тази
централа. Многократно са анексирани тези договори и никога в интерес на държавата. Договорът не е изпълнен в срок,
нито като мощности, нито като време за тяхното постигане, но това не е използване за разваляне на тези договори. Дадена
е държавна гаранция, която не бива да се прави без санкцията на парламента", разказа Велев. Според него в случая
прозира корупция. От данни, с които той разполага, стана ясно, че проектът е оскъпен с 300 млн. евро. При това, като не се
достига проектната мощност. А съчетанието от двете неща, вече рефлектира върху онова, което и бизнеса, и хората плащат,
заключи той.
Прокуратурата действа избирателно в обслужване на частни интереси, обобщи Велев. Бих бил изненадан ако се стигне до
разследване и резултат, допълни Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. Енергетиката ни е доминирана от
държавата, политиката и играчи, които се наместват в политиката и "колят и бесят без да имат качества за това", каза Ганев.
Докато този модел не се промени, добри новини не бива да се очакват, заключи той.
Няма причини договорите с американските централи да не се преразгледат, каза Велев. Той посочи, че подобен опит има
и в други страни от Европа. В случая, според него, могат да се намесят и властите зад океана.
По отношение на ВЕИ, централите, последният месец има присъединени 500 мегавата. Десетки централи са присъединени
в последния възможен срок - 29 юни. От тогава до сега, те не са произвели и един мегават. Това означава, че документи са
давани на зелено, т. е. - първо е дадено разрешение, а тепърва се строи.
glasove.bg
√ Бизнесът дава нередностите в енергетиката на прокурор
Членове на четирите национално представени работодателски организации ще информират главния прокурор Сотир
Цацаров за злоупотреби в системата.
Това е част от поредицата от действия, които предприеха четирите работодателски организации, заяви в студиото на ТВ7
Васил Велев от АИКБ. Други наши стъпки са предложения към законодателите за промени в законите за енергетика и ВЕИ;
сформиране на работна група на високо равнище под председателството на вицепремиерът Томислав Дончев; готвим
сигнали до КПУКИ, тъй като смятаме, че редица депутати гласуват закони в конфликт на интереси, изброи той.
Отложихме протеста, тъй като след срещите с парламентарните групи и премиера се оказа, че нашите предложения срещат
разбиране, каза още Велев, но допълни, че работодателите продължават да искат връщането на цените от преди 01.08,
защото новата цена прави българската индустрия неконкурентоспособна.
Сезирахме главният прокурор с три сигнала, заяви Велев. Първият се отнася до американските централи, втория до ВЕИ-та
и третият, до самата КЕВР.
Месец юни 2012г, последният срок, при който се хващаха високите цени, ние имаме близо 500 мегавата присъединени
фотоволтаици, т.е. комисията е приемала по 15 проекта на ден във всички точки на страната, което не е възможно, каза
още представителят на АИКБ.
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Посочили сме конкретни нощи, в които фотоволтаици са произвеждали енергия от слънцето, имаме свидетели, които ще
потвърдят,че са пренасяли панели нощно време от една нива на друга, за да снима, че има централа, заяви Велев.
Предложили сме поправки в закона, с които да се отнемат преференциалните цени на изкупуване на ел.енергия за
нарушителите, каза още той.
Главният прокурор ни информира, че е сформирано специално звено от прокуратурата, МЕ и ДАНС, което работи по
въпросите за злоупотреби и измами в енергетиката, допълни представителят на АИКБ.
Проф. Атанас Тасев заяви, че не става въпрос за престъпления, а за дефекти в нормативната уредба и професионалистите
в частната енергетика умело ги използват. По думите му, енергетиката е сложна територия и се регулира от редица закони.
Трябва да изчакаме да видим какво ще каже прокуратурата преди да си правим заключения, предупреди професорът и
допълни, че от при проверките на АДФИ и КЗК не са открити сериозни нарушения на закона.
Цената на тока няма да се намали, защото този дисбаланс в енергетиката не идва от злоупотреби, а от рестриктивна
политика на политическата класа, заяви проф. Тасев.
Синдикираният заем от 660 млн.евро, който трябва да вземе БЕХ е изключително важен, тъй като около 900 млн.лв. вече
е задължението му към американските централи, каза Тасев. НЕК съгласно закона не може да бъде обявен в
несъстоятелност, иначе отдавна е в такава, допълни той.
Американските централи дължат от своя страна 360 млн. на „Мините“ и в момента всичко е на кантар, макар че
представителите на „Мините“ уверяват, че уж имало резерви, каза в заключение проф. Атанас Тасев
Вестник Монитор
√ СЛЕД 3 СИГНАЛА ОТ БИЗНЕСА СРЕЩУ ШЕФОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ РЕГУЛАТОР
Цацаров погна КЕВР за чадър над зеления ток
Ексдепутат на Костов и хората му променили наредба в полза на ВЕИ-тата
По нареждане на главния прокурор Сотир Цацаров започва разследване дали Комисията за енергийно и водно регулиране
е разпъвала чадър над фотоволтаиците.
Това обявиха вчера от държавното обвинение, след като национално представените работодателски организации внесоха
общо 3 сигнала, единият от които е за „подаръци“ на регулатора за фотоволтаиците, поднесени им в края на юли. Както е
известно, основна част от фотоволтаиците у нас, се държат от групата бизнесмени около кръга „Капитал“ на енергийния
олигарх Иво Прокопиев. Начело на КЕВР в момента пък е ексдепутатът на Иван Костов – Иван Иванов. Връзката между
Прокопиев и Командира и съвпадащите им в момента интереси в областта на политиката е всеизвестна.
Сигналите ще бъдат проверени от работна група, съставена от представители на прокуратурата (ВКП и ВАП), ДАНС и
Министерството на енергетиката. В началото на месец ноември т. г. главният прокурор ще уведоми работодателските
организации за резултатите от проверката.
Три са сигналите, предоставени на главния прокурор – те касаят реализацията и договарянето на двата енергийни проекта
на централите "Ей И Ес-3с Марица Изток 1" ЕООД и "Контурглобал Марица Изток 3"АД в Маришкия басейн, и
присъединяването и производството от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва
слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в
сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с
длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на
интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили
достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.
Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Мариза изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е
изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на
чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както
и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел.енергия, които водят до задължително
изкупуване на ел.енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните
инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на
Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните
корупционни практики.
Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР
първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с
друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното
специфично производство на ел.енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Вторият вариант на файла е
изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтачини централи, тъй като чрез
нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга
страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да
поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото“. Ако данните в сигнала бъдат
потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни
престъпления.
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Вестник Сега
√ Прокуратурата ще проверява нови нарушения в енергетиката
Работодателите намериха допълнителни резерви за намаляване на цената на тока
Три сигнала за нарушения в енергетиката внесоха вчера при главния прокурор ръководителите на четирите национално
представени работодателски организации - Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара
(БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на индустриалците и работодателите в
България (КРИБ). Те са за т.нар. американски тецове - "Марица-изток" 1 и 3, за зелените централи и за работата на
енергийния регулатор.
След срещата председателят на КРИБ Кирил Домусчиев обясни, че в системата има много резерви за намаляване на цените
на електроенергията, ако бъдат прекратени нарушенията. Бизнесът отново настоя за връщане на старите цени на тока за
фирмите отпреди 1 август и заплаши, че ще възобнови протестите си.
Първият сигнал съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи. В него се посочва, че част
от тях са произвеждали ток от слънце през нощта, а НЕК го е изкупувала още преди реалното им въвеждане в експлоатация.
Това обаче не е новост - още през август м.г. проверка на регулатора показа, че в документите на "зелените" цари пълен
хаос. Част от тях са работили още преди да се сдобият с право на това, а редица централи, които са били финансирани по
Програмата за развитие на селските райони, са сключвали договори с крайните снабдители на пълната преференциална
цена, макар че нямат право на това. Санкции не бяха наложени, проверката се потули, а съставът на регулатора се смени.
Сега работодателите настояват да се изясни крайната собственост на ВЕИ централите, много от които са собственост на
офшорни фирми. Наред с това част от тях били свързани с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на
решения за ВЕИ сектора, т.е. явен конфликт на интереси.
"Нарушенията и на ВЕИ-тата водят до това таксата "задължение към обществото" (която от 1 август скочи с над 100% - б.р.)
да бъде увеличавана постоянно и всички ние - бизнес и обикновени потребители, да я плащаме. Перспективата е да има
и последващо увеличение, ако ние не променим нещо в системата", каза Домусчиев. На въпрос на в. "Сега"
изпълнителният председател на БСК Божидар Данев не можа да каже колко фирми са работили в нарушение, но обясни,
че става въпрос за мощности от около 1300 мегавата.
"Главният прокурор е ангажиран, ще имаме следваща среща след около месец, на която той обеща да говори повече, ние
по-малко. Те дотогава ще извършат съответните проверки, доколкото разбрах, вече са започнали - прокуратурата се е
самосезирала за доста неща", каза още председателят на КРИБ.
Друг сигнал, внесен в прокуратурата, е свързан с "Марица -изток" 1 и 3, които често са обект на проверки. В него е описват
хронологията на изграждането на обектите, редица процедурни нарушения и др. Работодателите поискаха централите да
излязат на свободния пазар, защото "нямаме намерение да даваме тези 330 милиона, които плащаме в момента". Първата
от централите бе построена с над 2 млрд. лв. от американската Ей И Ес, а във втората - италианската "Енел", вложи около
1 млрд. лв. за модернизация. По-късно тя бе продадена на американската компания "КонтурГлобал".
Според Домусчиев трябва да бъдат предприети и мерки държавата да изкупи обратно централите. "С главния прокурор се
разбрахме, че ще бъде сезирана и административната прокуратура, за да може тя, констатирайки нарушения, да търси
варианти за прекратяване на договорите или за някакви други действия, които биха довели до промени в полза на
държавата", каза той.
Прокуратурата вече се занимава с двете централи - през 2013 г. ексминистърът и настоящ шеф на енергийната комисия в
парламента Делян Добрев поиска проверка на подписаните от НЕК през 2002 г. договори. Обект на проверката бяха т.нар.
особени залози на бъдещите плащания на НЕК по споразуменията, които са послужили за гаранции по заемите за двете
централи. Потърсени за реакция вчера от "Марица -изток" 1 и 3 отказаха да коментират внесените сигнали.
С третия сигнал АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ атакуват енергийния регулатор, който подменил на сайта си публикуван вече
документ с решение от юли 2015 г., свързано с работата на слънчевите централи. В новия вариант на текста вече имало куп
различия в частта за утвърждаване на производството на ток от фотоволтаици, което облагодетелствало централите.
Весттник Капитал Daily
√ Работодателските организации внесоха в прокуратурата сигналите за енергетиката
Сигналите, свързани с нередности в енергийния сектор, за които председателят на КРИБ Кирил Домусчиев говори от доста
време, най-накрая бяха внесени в прокуратурата. Председателите на четирите работодателски организации – АИКБ, БСК,
БТТП и КРИБ, се срещнаха в сряда с главния прокурор Сотир Цацаров, пред когото са представили позициите си за
проблемите в енергетиката.
Градски легенди
Първият от сигналите, внесени в прокуратурата, е свързан с една от градските легенди за фотоволтаичните централи, за
това, че произвеждат ток и през нощта. Самият Домусчиев многократно е изтъквал пред медиите за такива случаи.
В действителност обаче не става въпрос за централи, които произвеждат ток от лунната светлина. От Агенцията за
устойчиво енергийно развитие (АУЕР), която поддържа регистъра за издадени гаранции за произход за произведената
възобновяема енергия, обясниха в отговор на запитване на "Капитал", че системата автоматично контролира, ако някой
производител произвежда по-голямо количество електроенергия, отколкото инсталираните му мощности позволяват.
Според тях това е "рядкост" и практиката им показвала, че става въпрос за некоректно заявени мощности, като в подобни
случаи гаранции за произход се издават, след като се изяснят обстоятелствата.
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В сигнала е засегнат и въпросът с крайната собственост на ВЕИ централите, свързани с длъжностни лица, което е явен
конфликт на интереси. От организациите всъщност вече са коментирали, че визират изпълнителния директор на ЕСО Иван
Йотов, чиято съпруга има фотоволтаична централа. Работодателските организации са предоставили и данни за държавни
регулаторни органи, които не са упражнили достатъчен контрол.
Американските централи
Вторият сигнал е свързан с американските централи ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица-изток 3". Работодателите са
запознали главния прокурор с хронологията по тяхното изграждане и редица нарушения на провежданите процедури. От
организациите обаче стигат и по-далеч, като са поискали да се сезират и американските компетентни власти по закона за
чуждестранните корупционни практики.
Грешка или провинение
Третият сигнал също е свързан с ВЕИ централите, но този път засяга ценовото решение на КЕВР от 31 юли. Според
работодателите евентуалното закононарушение се състои в това, че първоначалното решение на регулатора, публикувано
на сайта, е било подменено с ново, в което се съдържат други данни.
Решението на регулатора действително е променено, но заради явна фактическа грешка, която не отчита промените в
закона за енергетиката, които бяха направени в последния момент. Според тези промени цената на електроенергията за
собствени нужди на централите трябва да се намали, а в решението на КЕВР е заложено и корекция на деградацията на
панелите, което обаче липсва в закона.
Тепърва сигналите ще бъдат разгледани и от създадената работна група между прокуратурата, ДАНС и Министерството на
енергетиката, а резултатите щели да бъдат оповестени в началото на ноември, е посочил Цацаров.
Вестник Дневник
√ Работодателските съюзи внесоха в прокуратурата сигнали за нарушения в енергетиката
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации внесоха днес в прокуратурата
сигнали за три типа нередности в енергетиката, съобщи пресцентърът на Българската стопанска камара.
На среща днес с главния прокурор Сотир Цацаров шефовете на бизнес съюзите са прогнозирали, че ако нарушенията
бъдат прекратени, цената на тока може да падне. В срещата са участвали председателите на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев, на Българската стопанска камара Божидар Данев, на търговско-промишлената палата
Цветан Симеонов и на Конфедерацията на работодателите и индустриалците Кирил Домусчиев.
Цацаров е припомнил, че работна група с участието на Министерството на енергетиката, ДАНС и прокуратурата разследва
потенциалните закононарушения и е обещал резултатите да станат известни през ноември.
Един от сигналите на работодателите е с данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта
(когато липсва слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация.
В сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с
длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения за ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на интереси.
Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили достатъчен контрол
и не са търсили административно-наказателна отговорност от нарушителите, се посочва в съобщението.
Четирите организации предлагат прокуратурата да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон
за чуждестранните корупционни практики във връзка с приватизацията на две топлоелектроцентрали в комплекса - ТЕЦ
"Мариза изток 1" и ТЕЦ "Марица изток 3". Причината е, че собствеността в двете дружества е на американски инвеститори
(AES и Contourglobal). В сигнала е изложена хронологията по изграждане на обектите, посочени са данни за нарушения на
процедурите за определяне на чуждестранните инвеститори и неразкриване на действителните собственици на капитала
на проектните дружества. В сигнала се твърди, че с двете централи са сключвани неизгодни за държавата сделки с
електроенергия, които водят до задължително изкупуване на тока в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС.
Третият сигнал е за евентуално нарушение в Комисията за енергийно и водно регулиране. На 31 юли в сайта й е публикуван
текстът на решение, който по-късно е бил подменен с друг, облагодетелстващ фотовалтаичните централи.
dir.bg
√ Бизнесът даде срок за тока до 1 ноември, сезира и Цацаров
Работодателите обявиха, че, ако цената на тока за бизнеса не бъде намалена до 1 ноември, ще има нови протести.
Това стана ясно, след като в сградата на прокуратурата се проведе среща между главния прокурор Сотир Цацаров и
ръководителите на национално представителни работодателски организации (НПРО), съобщи БГНЕС.
Още преди месец работодателите бяха насрочили протест за днес, 30 септември, но в последствие той бе отложен. За
разлика от протестите през август, този път от синдикатите отказаха да подкрепят бизнеса.
Бизнес и синдикати вече направиха един национален протест през юли и дадоха срок на КЕВР да промени решението си.
От 1 август цената на тока за битовите потребители беше намалена средно с 0,11% а добавката „задължение към
обществото“ за бизнеса се повиши от 18.70 на 38 лв. за гигаватчас.
Добавките в цената на тока, които бизнесът плаща след 1 август, имат ръст 67,6 процента в сравнение с предходното
изменение на цените октомври 2014 година, обясни Божидар Данев от Българската стопанска камара.
Три сигнала са пуснали председателите той, председателите на АИК - Васил Велев, и на БТПП - Цветан Симеонов. Първият
сигнал е срещу договорите с така наречените американски централи. Вторият е срещу присъединяването на
възобновяемите енергийни източници, а третият - срещу решения на КЕВР, които са взимали със задна дата.
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Ще имаме нова среща с главния прокурор на 10 ноември, обяви председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
"Дотогава ще бъдат извършени съответните проекти. На тази среща ще бъдем запознати с напредъка по случаите", заяви
той.
По думите на Домусчиев ще има двама експерти от НПРО, които ще участват активно в работата и ще помогнат с
експертизата.
"Много фирми и наши членове са се амбицирали да покажат кирливите ризи на системата. Много фирми са пред затваряне
или в тежко състояние заради цената на електроенергията. Имаме голяма активност от нашите членове", подчерта
Домусчиев.
Васил Велев допълни, че работодателските организации няма да приключат единствено със сигналите, внесени в
прокуратурата. Той призова хората да подават сигнали на сайта на работодателите и те ще бъдат добавени към внесените.
Искаме американските централи да излязат на свободния пазар, нямаме намерение да плащаме 330 млн. лв. за
политически грешки, каза председателят на КРИБ Кирил Домусчиев. "Категорично става дума за корупция, защото със
сигурност НЕК не си е защитавала интересите. Това няма от какво друго да произлиза и ще държим до последно тези
договори да бъдат прекратени, тези централи да работят, както всички останали и както всички нас, да продават на
свободния пазар продукта си", допълни той.
Относно ВЕИ сектора Домусчиев обясни, че сигналът е за "нарушения от всякакво естество".
"Още към края на 2009 г. заявените за присъединяване мощности са били в размер, който сочи преизпълнение на
националната индикативна цел от 16 % съгласно директива 9/28 на ЕС. Голяма част от становищата давани за
присъединяване от НЕК са при липса на документи по наредба 6 за присъединяване", посочи Домусчиев.
Председателят на КРИБ поясни, че ЕРП-тата са присъединявали ВЕИ централи без съгласувателна процедура от НЕК и всеки,
който е поискал е присъединяван. "При програма от 330 мегавата фотоволтаични, в момента имаме над 1 400 мегавата",
допълни Кирил Домусчиев.
Бизнесът „безпардонно и брутално” защитава своите интереси с това, че той непрекъснато плаши с протести, смята шефът
на КЕВР Иван Иванов, на когото от АИКБ искат оставката.. Според него се прикриват други причини, с които се иска
увеличаване цената на стоките.
infostock.bg
√ Сигнали за нарушения в енергетиката внесоха работодателите в прокуратурата
Ръководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) - Васил Велев (АИКБ),
Божидар Данев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП) и Кирил Домусчиев (КРИБ), внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности
в системата на енергетиката. Според тях, съществуват множество резерви за намаляване на цената на електроенергията,
ако бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни, вкл. и в медиите.
От своя страна, главният прокурор информира, че по предложение на министър-председателя Бойко Борисов е
сформирана работна група (с представители на Прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката), която е
натоварена със задачата да разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. Сотир Цацаров пое
ангажимент да внесе в работната група сигналите на НПРО и на следваща среща в началото на ноември да ги информира
за резултатите от проведените проучвания.
Внесени са три сигнала:
Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва
слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в
сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с
длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на
интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили
достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.
Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи - ТЕЦ „Мариза изток 1" и ТЕЦ „Марица изток 3". В сигнала е
изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на
чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както
и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел.енергия, които водят до задължително
изкупуване на ел.енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните
инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на
Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните
корупционни практики.
Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР
първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с
друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното
специфично производство на ел.енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Вторият вариант на файла е
изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтачини централи, тъй като чрез
нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга
страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да
поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото". Ако данните в сигнала бъдат
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потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни
престъпления.
investor.bg
√ Бизнесът представи на прокуратурата три сигнала за нарушения в енергетиката*
Работодателите съобщиха за нередности при фотоволтаичните централи, американските ТЕЦ-ове и при решение
на КЕВР
Три са сигналите за нарушения, които представиха днес четирите национално представени работодателски организации
(БКС, БТТП, АИКБ и КРИБ) пред главния прокурор. Те са свързани с фотоволтаичните централи, т. нар. американски ТЕЦове и за нарушения, извършени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), съобщават от работодателските
организации.
От бизнеса не уточняват какъв е източникът на техните сигнали. По отношение на фотоволтаичните централи те уведомяват
прокуратурата за нарушения, свързани с работата на съоръженията през нощта и за изкупуване на електрическата енергия
от централи, които още не са били въведени в експлоатация.
Работодателите повдигат и въпроса за собствеността на дружествата, които управляват такива централи, и изразяват
своите опасения, че може да има конфликт на интереси при вземането на решения за сектора от различни институции.
Липсва прозрачност относно собствеността на проектните компании и при сключването на договорите за AES Гълъбово и
КонтурГлобал, посочват още четирите работодателски организации. В своя сигнал до прокуратурата те са посочили, че
сключените сделки са неизгодни за държавните енергийни дружества, което води до задължително изкупуване на
електрическа енергия. Това е в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС, допълват още представителите на бизнеса.
„Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на
американското законодателство, национално представените работодателски организации предлагат на прокуратурата да
сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики“, се казва
още в становището на четирите организации, разпратено до медиите.
Що се отнася до нарушенията на КЕВР, в становището са представени опасенията от подмяна на решение на регулатора,
касаещо нетното специфично производство на електроенергията от фотоволтаичните централи, с което се
облагодетелстват тези централи.
При внасянето на сигналите председателят на КРИБ Кирил Домусчиев отбеляза, че само сключваните неблагоприятни
договори и анекси с двете американски централи в Маришкия басейн „водят ние да плащаме от джоба си 330 млн. лева –
340 млн. лева на година над пазарната цена“.
Домусчиев сочи и нередности при изграждането на AES Гълъбово (ТЕЦ Марица Изток 1) – оскъпяване на проекта с 300 млн.
евро, спрямо началните малко над 1 млрд. евро, както и неизпълнение на първоначално заложените параметри – вместо
две турбини от 300 мегавата са изградени две от 200 мегавата.
За КонтурГлобал (ТЕЦ Марица Изток 3) пък планираната инвестиция е била 470 млн. долара, която се „надува до 700 млн.
евро“, посочва Домусчиев и допълва, че увеличените инвестиционни разходи всъщност се заплащат от потребителите чрез
преференциалните цени.
Работодателите имат сведения и за промяна в договорите с централите, които предвиждат съоръженията да останат за
инвеститорите, а не да бъдат прехвърлени на държавата след определен период на експлоатация.
Домусчиев посочва, че договорите с двете централи са подписани от правителството на Иван Костов, а Божидар Данев от
БСК допълва, че в последствие има подписани анекси и от правителството на Сергей Станишев.
mediapool.bg
√ Цената на тока стигна до Цацаров
Работодатели внесоха сигнали срещу ВЕИ, американските ТЕЦ и КЕВР
Кампанията на работодателските организации срещу т.нар. американски електроцентрали, ВЕИ-инвеститори и
председателя на КЕВР Иван Иванов продължи с обещаните от тях сигнали до прокуратурата. Те бяха връчени лично на
главния прокурор Сотир Цацаров от шефовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев,
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев, Българската стопанска камара
(БСК) Божидар Данев и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов (БТПП).
Цацаров ги уверил, че трите сигнала за нередности в енергетиката ще бъдат внесени в сформираната по нареждане на
премиера Бойко Борисов работна група с представители на прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката за
разследване на потенциалните закононарушения в системата на енергетиката.
Главният прокурор поел ангажимент в началото на ноември да информира бизнес организациите за резултатите от
проверката.
Сигналите на работодателите до прокуратурата са част от организираните им действия, съвместно със синдикатите и
частично с правителството, за намаляване цената на тока. След протестните им действия в края на юни, те бяха планирали
и стачка през септември, но решиха да я отложат, след като държавата прие част от исканията им, като например да
назначи техни представители в бордовете на държавни енергийни дружества.
Пак ултиматум за по-евтин ток или протест
След срещата с Цацаров индустриалците заявиха, че ако цената на тока за бизнеса не бъде намалена до 1 ноември, ще
има протести.
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Единият сигнал съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта и за изкупуване
на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация.
Информацията, че слънчеви централи са отчитали часове на работа, които надхвърлят часовете в месеца, в които може да
се произвежда ток от слънце, бе изнесена още миналата година в парламента. По-късно се оказа, че данните са вадени от
справки, които не са за едномесечен период, а по-дълъг. Това потвърди наскоро и председателят на парламентарната
енергийна комисия Делян Добрев.
Бизнесът иска проучване на реалните собственици на ВЕИ
Сега бизнесът иска и да се проучи крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, дали тя е
свързана с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно възобновяемите енергийни
източници при явен конфликт на интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи,
които не се упражнили достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу
нарушителите.
Най-пространно бе обяснен пред журналистите сред срещата сигналът за построяването на изцяло новата ТЕЦ "Ей И Ес
Гълъбово" на мястото на старата ТЕЦ "Марица Изток 1“ и модернизацията на ТЕЦ "Марица изток 3“. Първата бе изградена
с над 2 млрд. лв.. от американската "Ей И Ес", във втората италианската "Енел" вложи също около милиард лева за
модернизацията й, а после я продаде на американската "КонтурГлобал", която в момента държи 63 на сто от мощността,
а останалите са на НЕК.
Двете американски централи са любима "дъвка" на политиците, а напоследък и на КРИБ, независимо, че са техни членове.
Неведнъж обект на парламентарен контрол са били и дългосрочните договори за изкупуване на техния ток, които са
сключени преди влизането на България в ЕС и без тях финансовите институции отказваха да предоставят кредити за
построяването на едната и модернизацията на другата централа. В противен случай те трябваше да спрат работа, защото
не отговарят на европейските екоизисквания.
Освен това вече прокуратурата ги проверява в началото на 2013 г., когато тогавашният енергиен министър Делян Добрев
в последния ден на тогавашното правителство на ГЕРБ поиска проверка на подписани от НЕК през 2002 г. договори за
особени залози на бъдещите й плащания по дългосрочните договори, които са послужили за гаранции по заемите за двете
централи.
Домусчиев обяви за нарушение промяната на финансовите и техническите параметри
Сега Кирил Домусчиев заяви, че договорите за двете централи са били многократно анексирани в ущърб на държавата и
сега потребителите плащат над 330-340 млн. лв. годишно над пазарната цена за тока от двете централи. По думите му,
изборът на инвеститорите в двете мощности е станал при абсолютно непрозрачни процедури и участие на офшорни
дружества с неизвестна собственост на капитала. Според него даването на лицензия за строежа на новата централа на
мястото на ТЕЦ "Марица Изток 1" е станало в нарушения, тъй като не са били предоставени доказателства за осигурено
финансиране.
Домусчиев се възмути, че първоначално договорената цена от 1.050 млрд. евро е била увеличена с с 300 млн. евро - "пак
ги плащаме всички ние, нали знаете, че тази цена трябва да им се изплати". Той посочи още, че мощността от две турбини
по 300 мегавата е станала две по 200МВ и пускането в експлоатация на новата ТЕЦ се е забавило. Според него на тази
основа основа договорът с "Ей И Ес" може да бъде "предоговорен и прекратен".
"Самите инвестиции първоначално са били договаряни да бъдат "построй, оперирай, прехвърли“, което значи, че
държавата е трябвало да стане собственик на тези централи след определен период от време. Странно защо договорите
се анексират и стават "построй, оперирай и притежавай“", посочва още председателят на КРИБ.
Той определи като скрита приватизация създаването на смесено дружество между НЕК и "Енел" за модернизацията на ТЕЦ
"Марица Изток 3" и заяви, че предвидената първоначално инвестиция е надута от 470 млн. евро на 700 млн. евро.
Домусчиев посочи, че и тази мощност е забавена и изрази съмнение за качеството на модернизацията.
Ще бъде задействана и административната прокуратура
"Това се теми, които са през годините в тези дебели папки, които сме представили и които ще са обект на вниманието на
прокуратурата. С главния прокурор се разбрахме, че ще бъде сезирана и административната прокуратура, за да може тя,
констатирайки нарушения, да търси варианти за прекратяване или за някакви други действия, които биха довели до
съответните промени в полза на държавата" каза председателят на КРИБ.
Домусчиев заяви, че двете централи трябва да излязат на свободния пазар, "нямаме намерение да плащаме тези 330
милиона, които плащаме в момента и които ни ги сложиха на нас". Според него "това са политически грешки, тук става
дума категорично за корупция". "Със сигурност държавната НЕК през годините не си е защитавала интересите. Ние ще
държим до последно тези договори да бъдат прекратени и тези централи да работят както всички останали централи,
както всички нас, които сме в бизнеса, да продават на свободния пазар продукта си", заяви той.
Васил Велев пък коментира, че при формирането на апортната вноска на НЕК в смесеното дружество за "Марица Изток 3"
тя е оценена само на 67 млн. долара, при положение че реалната е била 400 млн. долара.
"Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на
американското законодателство, бизнес организациите искат предлагат на Прокуратурата на РБ да сезира компетентните
американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики", смятат още четирите
организации.
КЕВР сменила тайно документ с количествата ток за купуване от слънчеви централи
С третия сигнал работодателите атакуват Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която била подменила на
сайта си публикуван вече документ с решение от юли 2015 г., засягащо слънчевите централи и в новия вариант на текста
вече имало множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел.енергия от
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фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). "Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства
производителите на електрическа енергия от фотоволтачини централи, тъй като чрез нея се определят по-големи
количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени", посочват индустриалците.
Те са представили пред Цацаров и позициите си, че съществуват множество резерви за намаляване на цената на тока, ако
бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни.
cross.bg
√ Три сигнала за нарушения в енергетиката дадоха работодателите на главния прокурор
Три сигнала за нарушения в енергетиката дадоха работодателските организации на главния прокурор Сотир Цацаров.
Сигналите са за американските централи, злоупотребите с ВЕИ-тата и за решение на Комисията за енергийно и водно
регулиране. Под тях стоят подписите на Кирил Домусчиев, председател на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България, Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Божидар
Данев, изп.председател на Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес, Цветан Симеонов, председател на
Българската търговско-промишлена палата.
В този за американските централи работодателите настояват главният прокурор „предвид изложените данни за
евентуални нарушения на американското законодателство във връзка с избора на американските дружества AES и
ENTERGY за инвеститори съответно на енергийните проекти ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 1" и ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 3" да сезира
компетентните американски власти, които да разследват случая в тяхната компетентност по реда на Законa за
чуждестранните корупционни практики.
Бизнесът настоява главният прокурор да разпореди обстоятелствена проверка по случая с проектите ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК
1" и ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 3".
"Доколкото ни е известно, до настоящия момент нито едно лице не е понесло отговорност за увреждането на интересите
на Република България при договарянето, реализацията и експлоатацията на проектите ТЕЦ "МАРИЦА-ИЗТОК 1" и ТЕЦ
"МАРИЦА-ИЗТОК 3". Поради това и предвид големия обществен отзвук, представяме на Вашето внимание настоящия
сигнал", се казва в документа, цитиран от "Епицентър.бг".
В сигнала работодателите излагат хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите
за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните
дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с електрическа енергия, които
водят до задължително изкупуване на електрическа енергия в нарушения на правилата за конкуренция на ЕС.
cross.bg
√ Бизнесът отново излиза на простест, иска по-евтин ток
Работодателите внесоха в прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката
Българският бизнес, който преди дни отмени планирания за днес протест срещу високите цени на тока, отново поиска
свалянето им. Ако това не се случи до 1 ноември, отново ще има протести. Това стана ясно днес, след като Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) се срещнаха с главния прокурор Сотир
Цацаров и внесоха при него сигнали за нередности в енергетиката.
Работодателските организации настояват до 1 ноември да бъде направено всичко необходимо, за да бъде намалена
цената на тока за индустрията, която се повиши благодарение на скока на таксите от 1 август. В противен случай бизнесът
отново ще излезе на протест.
По-рано днес Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) намали цената на газа и парното, а също и
преференциалните тарифи, по които се изкупува токът от когенерациите на топлофикациите. От думите на председателя
на регулатора Иван Иванов стана ясно, че има определен шанс това да помогне за сваляне на цените на ел.енергията за
индустрията.
Четирите работодателски организации внесоха при главния прокурор общо 3 сигнала за нарушения на законите в
енергетиката. Първият касае т.нар. американски централи – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”.
Нарушенията при тях са започнали още при подписването на договорите за приватизацията им и са продължили с многото
анекси. Крайният резултат е, че на година българските битови потребители и бизнес плащат по повече 330 млн. лв. над
пазарната цена на енергията от тези централи, обясни след срещата с Цацаров председателят на КРИБ Кирил Домусчиев.
Другите два сигнала са относно сектора на производството на възобновяема енергия, както и решение на КЕВР, с което
работодателските организации не са съгласни. Те обещават, че няма да приключат само с подаването на тези сигнали, а
ще следят как прокуратурата работи по случаите. За целта на 10 октомври АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ отново ще имат среща
с Цацаров, на която ще се запознаят с напредъка по случаите.
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Вестник Труд
√ Облекчават режима на регистрация на юридическите лица с нестопанска цел
Намаляване на регулаторната тежест върху юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) чрез прехвърляне на
регистрацията им от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, предвижда проект за промени на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел /ЗИД на ЗЮЛНЦ/, който бе одобрен днес от Министерския съвет, съобщиха от
пресцентъра на правосъдното министерство.
Прехвърлянето на регистрацията е важен етап от регистърната реформа, включително и с оглед на заложената цел в
актуализираната стратегия за съдебната реформа за регулиране на натовареността на съдилищата.
С прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията се очакват редица позитивни ефекти. На първо
място за организациите от този тип съществено ще се намали административната тежест – те ще ползват по-бърза
процедура по регистрация от сегашната, по-ниски държавни такси, възможност за електронно подаване на документи и
др.
От друга страна, прехвърлянето на регистрацията ще освободи съда от тези дела с ниска правна сложност, което ще
позволи насочване на освободените ресурси на съдилищата към разглеждане на исковите производства и съответно положителен ефект върху натовареността. На трето място, промяната води до пълноценно използване на
организационния и техническия ресурс на Агенцията по вписванията.
Друга цел на законопроекта е повишаването на прозрачността и отчетността на ЮЛНЦ, което ще създаде по-добри условия
за институционалния и гражданския мониторинг на тяхната дейност, както и повишаване на общественото доверие в
организациите и подобряване на техния публичен имидж. По-добрата правна рамка на ЮЛНЦ и повишената прозрачност
на тяхната дейност ще допринесе и за изграждане на трайни и ефективни партньорства между организациите с
нестопанска цел, институциите и бизнеса.
Предвижда се, че статутът на организациите в обществена полза възниква от момента на регистрацията в регистъра на
ЮЛНЦ към Търговския регистър, като по този начин отпада необходимостта от поддържането на сегашния Централен
регистър на ЮЛНЦ в обществена полза към Министерство на правосъдието. Така се преодолява съществуващият до
момента дуализъм в режима за регистрация – част от ЮЛНЦ в обществена полза са регистрирани като такива в съда, но не
са регистрирани в Централния регистър, което пък от своя страна е пречка за реализиране на пълна прозрачност и
отчетност.
Проектът предвижда едномесечен срок за заявяване за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра
на ЮЛНЦ, което също е насочено към повишаване на прозрачността и правната сигурност. При действащата уредба такъв
срок изобщо не е предвиден, поради което е възможно промени, подлежащи на вписване да не бъдат отразени по
партидата на юридическото лице и месеци след това (промени в устава/ устройствения акт, избор на нови управителни
органи и др.). Новият едномесечен срок от деня на възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване, до тяхното
заявяване, ще има съществена дисциплинираща роля.
Предлага се законопроектът да влезе в сила от 1 януари 2016 г. Същевременно, с преходните разпоредби се предвижда
тригодишен срок - до 31 декември 2018 г., в който юридическите лица с нестопанска цел, вписани в съответния регистър
при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация чрез вписване в регистъра на ЮЛНЦ към
Агенцията по вписванията. Държавна такса за пререгистрацията няма да се дължи.
Вестник 24 часа
√ Хазната с излишък от 622 млн. лв. за август, ще се вдигне до 627 млн. лв. през септември
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец август 2015 г. се отчита
излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 622,0 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП), съобщиха от
финансовото министерство. Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 533,4 млн. лв. и излишък по
европейските средства в размер на 88,7 млн. лева. За сравнение към края на месец август 2014 г. бюджетното салдо по
КФП бе дефицит в размер на 1 275,6 млн. лв. (1,6% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,3
процентни пункта. Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста
при помощите. Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.08.2015 г. са в размер на 21 490,9 млн. лв., или 70,8% от
разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите
нарастват с 2 275,8 млн. лв. (11,8%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 431,5 млн. лв. (9,5%),
неданъчните приходи със 122,3 млн. лв. (5,1%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – със 722,0 млн. лв.
(43,2%).
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма към 30.09.2015 г. да
бъде излишък в размер на 627 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на предходната година
бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 478,9 млн. лв. (1,8% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП
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бюджетната позиция се подобрява с 2,5 процентни пункта. По-високите приходи и помощи продължават да бъдат
основните фактори за подобрението в бюджетната позиция към края на септември, добавят от финансите.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец август възлиза на 16
554,1 млн. лв., което представлява 68,9% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период
на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при
постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.
Приходите в частта на преките данъци са в размер на 3 006,7 млн. лв., което е 68,3% от годишните разчети за 2015 година.
Съпоставено със същия период на предходната година приходите в групата нарастват с 5,5%, за което допринасят основно
постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица. Приходите от косвени
данъци са в размер на 8 401,4 млн. лв., което е 69,5% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в
размер на 5 387,4 млн. лв. или 69,6% от планираните за годината и с 541,7 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014
година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 31.08.2015 г. е в размер на 137,1 млн. лева. Приходите от акцизи
възлизат на 2 895,2 млн. лв. (69,3% от разчетените за годината), като спрямо август 2014 г. нарастват с 12,7% или 325,5 млн.
лева. Постъпленията от мита са 99,5 млн. лв. или 68,7% от разчета за годината и бележат ръст от 0,1% спрямо август 2014
г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 634,1 млн. лв. или 73,2%
изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 4 512,0 млн. лв., което
представлява 67,8% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от
осигурителни вноски нарастват номинално с 9,1% (375,7 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 2 543,3 млн. лв., което представлява 76,1% изпълнение на годишните разчети.
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 393,5 млн. лв., което
представлява 79,9% от годишния разчет. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република
България в бюджета на ЕС) към края на месец август 2015 г. възлизат на 20 868,9 млн. лв., което е 63,6% от годишните
разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 378,2 млн. лв. (1,8%).
Нелихвените разходи са в размер на 19 781,6 млн. лв., което представлява 64,6% от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи към 31.08.2015 г. са в размер на 16 779,6 млн. лв. (66,5% от разчета за годината), капиталовите разходи
(вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 002,0 млн. лв. (55,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.).
Лихвените плащания са в размер на 491,0 млн. лв. или 56,3% от планираните за 2015 година. Частта от вноската на
Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.08.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 596,3 млн. лв.
Размерът на фискалния резерв към 31.08.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т.ч. 10,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ
и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Вестник Капитал Daily
√ България изостава в конкурентното си развитие
Страната остана на 54-то място в класацията The Global Competitiveness Report, но средната оценка на социалноикономическите показатели пада
България е на 54-то място в света по конкурентоспособност и запазва позицията си в класацията спрямо предходната
година. Това показва годишният доклад на Световния икономически форум - The Global Competitiveness Report (2015-2016).
Той комбинира 113 индикатора, които според изготвящите класацията имат най-голямо значение за производителността
на дадена държава и съответно за нивото на просперитет, което може да бъде постигнато от дадена икономика. По-важно
от мястото в класацията е средната оценка (от 1 до 7), която се формира на база всички социално-икономически
индикатори. Вижда се, че в тазгодишния доклад тази оценка пада до 4.3 (от 4.4 през 2014 г.). Ако сравним периода от 2011
до 2014 г., се вижда, че страната напредва с 20 позиции в класацията и само през тази година не се придвижва нагоре. До
тази година средната оценка също е нараствала, но през тази е намаляла.
Тежко остава положението в България с работата на държавните институции. Според индекса най-големите проблеми са
свързани с корупцията, независимостта на съдебната система, неефективното изразходване на публичните средства,
некачествено законодателство, прекомерни регулации, непрозрачността при политиките, осъществявани от
правителството, фаворизиране на определени фирми при взимане на правителствени решения и като цяло ниското
обществено доверие в политиците. Това са проблеми, известни от години, но управляващите така й не са предприели
адекватни мерки за разрешаването им.
Сравнително добри оценки страната ни получава при макроикономическите показатели, здравния статус на населението,
началното образование, информационните и комуникационните технологии, обхвата на висшето образование.
Къде сме ние
Ако гледаме класирането на България, тогава се вижда, че страната ни изпреварва шест държави - членки на ЕС - Словения,
Унгария, Кипър, Словакия, Хърватия и Гърция. На регионално ниво сме пред съседите от Сърбия и Македония, както и
Албания. Вижда се обаче, че докато България запазва мястото си, повечето от държавите на Балканите се движат напред.
Пред нас е Румъния (53-то място), която постигнала значителни успехи през последната година и се придвижва с шест
места напред. Северната ни съседка отчита значително по-добри резултати при работата на публичните институции, макар
че доверието към политиците там също е на изключително ниско ниво.
Страната ни може да се похвали с по-добра оценка за технологичната готовност. През миналата година България е била на
41-во място, докато сега е на 38-мо. Тук са включени няколко количествени индикатора, които имат много добри стойности
- индивидуални интернет потребители (55.5% от населението), брой абонати на широколентов интернет (20.7%), висока
скорост на интернет, брой мобилни абонати (66% от населението).
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Добри позиции имаме и при ефективността на икономиката. Тя се определя според индикатори като висше образование
и квалификация, ефективност на стоковите пазари, ефективност на пазара на труда, развитие на финансовите пазари,
технологична готовност, размер на пазара. По този подиндекс страната ни се нарежда на 50-то място - с две позиции подобра в сравнение с предходното издание на класацията.
България остава назад в класирането за иновативност на икономиката с фактори иновации и ниво на развитие на бизнеса.
Тук обаче има значително придвижване напред в сравнение с показателите през миналата година - от 106-о до 94-то място.
Предизвестени световни лидери
За втора поредна година Швейцария, Сингапур и САЩ водят класацията като икономики с най-голяма степен на
конкурентоспособност. Скок в тазгодишния доклад прави Холандия, която напредва от 8-мо на 5-о място. Тя измества
Германия, която се изкачва с едно място нагоре - четвърто. От топ 5 отпада Финландия, която се смъква до осмо място.
Когато говорим за пропадане, Бразилия е държавата, регистрирала най-голям спад - с 18 места до 75-а в класирането.
Най-новата класация на Световния икономически форум показва, че голяма част от развитите държави вече са се
възстановили от финансовите турбуленции след 2008 г. Има обаче притеснителни знаци, които показват, че
възстановяването от последната криза е доста по-бавно от историческа гледна точка. Ако се направи сравнение с ръста на
производителността в периода 2005 – 2014 г. с 1995 – 2004 г., тогава се вижда, че много от големите икономики всъщност
губят от продуктивността си. Изключение правят Индия и Китай.
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√ Планът на Брюксел за съюз на капиталовите пазари: Повече средства за бизнеса и инвестиции
ЕС ще облекчи регулациите, наложени след финансовата криза
Европейският съюз (ЕС) ще облекчи капиталовите правила, наложени на банки и застрахователи след финансовата криза,
за да помогне за набиране на средства от пазарите и съживяване на икономическия растеж. Това съобщи еврокомисарят
по финансовите услуги Джонатан Хил, който в сряда представи своя план за действие за създаването на съюз на
капиталовите пазари до 2019 г. Той е част от приоритета на Европейската комисия (ЕК) за насърчаване на заетостта, растежа
и инвестициите в ЕС.
Събаряне на преградите
Европейските компании разчитат за 80% от финансирането си на банките и Брюксел се надява, че планираните реформи
ще прехвърлят част от тази тежест към пазарите. "Искам да съборя преградите и да направя по-лесно свободното
движение на капитали през всички 28 страни членки", заявява Хил при представянето на плана, цитиран от Reuters.
Досегашните инициативи в тази насока включват улесняване на продажбата на пакетирани кредити и ипотеки или
секюритизирани книжа от банки на институционални инвеститори. Този вид книжа, свързани с нискокачествени ипотеки,
бяха в основата на финансовия колапс в САЩ през 2007-2008 г. Хил обаче заявява, че мерките на ЕС ще са фокусирани само
върху висококачествени кредити и създаването на "опростена, прозрачна и стандартизирана" секюритизация на дълг.
Според оценките на ЕК съживяването на сектора на секюритизации до предкризисните нива ще доведе до набиране на
между 100 и 150 млрд. евро. Засега регулаторите в останалата част на света не са дали сигнали, че ще правят подобни
отстъпки за сектора.
Хил също така иска да окуражи застрахователи и пенсионни фондове да инвестират в пътна и друга инфраструктура, като
понижи регулаторните разходи върху такива инвестиции. Това ще е първото разхлабване на регулациите след глобалната
финансова криза и е показателно за притесненията на политиците относно икономически растеж. Плановете на комисаря
също така включват мерки, които правят по-лесно и по-евтино емитирането на облигации и акции от компаниите. Друга
важна задача е опростяването на изискванията за фирми, искащи да набират средства от пазара, включително специални
улеснения за малките и средните предприятия. За целта до края на годината ЕК ще обяви и предложените изменения на
директивата за проспектите. Хил също така предвижда обмисляне на идеята за конкурентен общоевропейски пазар за
персонални пенсии.
Трудна задача
Целите в средносрочен план включват и политически чувствителни теми като хармонизирането на данъците и
законодателството за изпадане в неплатежоспособност в отделните държави.
Критиците на плановете за създаване на съюз на капиталовите пазари отбелязват, че това ще изисква колкото
реформиране на пазарните практики, толкова и промяна на поведението в сектора. Друго предизвикателство пред
Брюксел е да убеди потребителите в континентална Европа, които са свикнали да държат спестяванията си в депозити, да
инвестират в по-рисковите акции и облигации. Някои политици от региона също така виждат в плановете за такъв съюз
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опит да се наложи пазарен либерализъм от англо-американски тип в континентална Европа, където традиционно
доминира социалната демокрация.
"Плановете са амбициозни. Надявам се, че комисията може да запази своята решимост да се работи така, че плановете за
единен европейски капиталов пазар да се осъществят без пречки. Ако искаме да се възползваме от предимствата на
обединението след пет години, трябва да се работи по него сега", отбелязва Вим Мийс, главен изпълнителен директор на
Европейската банкова федерация.
Основни цели на плана
- По-лесно и по-евтино емитирането на облигации и акции от компаниите.
- Опростяването на изискванията за фирми, искащи да набират средства от пазара, включително специални улеснения за
малките и средните предприятия.
- Застрахователи и пенсионни фондове да инвестират в инфраструктурни проекти, като се понижат регулаторните разходи
за такива инвестиции.
- Съживяване на сектора на секюритизация, което може да осигури между 100 и 150 млрд. евро.
Вестник Сега
√ Газът е поевтинял с близо 1/3 за година
Цената на природния газ, която влиза в сила от днес, е с над 30% по-ниска спрямо октомври миналата година.
Поевтиняването бе обявено вчера от председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Според
тарифата одобрена вчера нова цена на газа през четвъртото тримесечие на годината ще бъде 415.20 лв./хм3 без акциз и
ДДС. За сравнение през същия период на миналата 2014 г. цената, по която общественият доставчик "Булгаргаз" продава
газ, е била 603.44 лв./1000 кубични метра без акциз и ДДС.
Ниската цена на природния газ явно е повлияла и на пазара - по данни на националната статистика продажбите на газ през
юли са се повишили с почти 30%. По-евтиният газ ще се отрази и на цените на парното - топлинната енергия за четвъртото
тримесечие намалява средно с 9% за топлофикационните дружества в страната спрямо третото тримесечие на тази година.
Понижението за София спрямо юли ще бъде с 4.3%, въпреки че се очакваше намаление от около 7%. Спрямо миналия
отоплителен сезон обаче намалението за столицата е с 16.36%. В Разград намалението е с 3.85%, в Плевен - с 2.39%, в
Бургас - 0.93%, във Варна - 1.24%, във Враца - 3.91%, във Велико Търново - с 0.14%. Единствено за Пловдив има повишение
с 0.7% спрямо цената от юли.
"Оставя се резерв от около 5%. Целта е да не се позволи да се ощетят българските потребители на топлинна енергия, ако
цената на природния газ се повиши през предстоящия отоплителен период", обясни Иванов по-скромното от
първоначално обявеното намаление на цените. По думите му хората искат да знаят каква ще е цената на топлинната
енергия в новия отоплителен сезон. "За пръв път в целия период на регулиране досега имаме много голямо намаление",
обобщи председателят на КЕВР.
Вестник Стандарт
√ 71 млн. лева в хазната от новите акцизи за горивата
71 млн. лв. допълнително ще влязат в хазната през 2016 г. от повишаването на акцизите за горивата за отопление. Това
стана ясно на заседанието на енергийната комисия към НС, на което депутатите приеха промени в Закона за акцизите и
данъчните складове. От 1 януари 2016 г. акцизът за газьола и керосина за отопление ще се повиши от 50 лв. на 645 лв. за
1000 л. А акцизът за втечнения нефтен газ (LPG) става 340 лв. за 1000 кг, при положение че в момента горивото е с нулев
акциз, ако се използва за отопление. Така акцизите на горивата за отопление ще се изравнят с тези за останалите горива.
Като целта е да се пресекат измамите.
Масово горива, които трябва да служат за отопление, в момента се използват за моторни горива, каза Андрей Делчев от
Българската петролна и газова асоциация и добави, че асоциацията подкрепя тези промени. Депутати обаче повдигнаха
въпроса защо трябва да се повишава акцизът на мазута при положение, че той не може да се използва от автомобили.
С промените в закона се приема и график за повишаване на акцизите за цигарите. От 2016 г. специфичният акциз ще бъде
намален от 101 лв. на 70 лв. за 1000 къса. А пропорционалният акциз ще се вдигне от 23% на 38% от продажната цена за
2016 г., 40% за 2017 г. и 42% за 2018 г. Очакваният максимален положителен ефект за бюджета за три години само от
промяната в съотношението на акциза е 120 млн. лв.
√ Румъния ни изпревари по условия за бизнес
България запазва 54-ото си място сред 140 страни в класацията за конкурентоспособност на Световния икономически
форум с общ резултат от 4,32 пункта от максимални възможни 7. Ние изпреварваме 6 страни от ЕС - Словения, Унгария,
Кипър, Словакия, Хърватска и Гърция. Румъния обаче ни изпреварва, като се изкачва с шест места в сравнение с
предишното издание на доклада и заема 53-о място също с 4,32 точки.
Страната ни се представя най-добре при оценка на ефективността на икономиката (50-та позиция), която включва висше
образование и квалификация, стоковите пазари, пазара на труда и финансовите пазари. При оценката на институциите,
инфраструктурата, здравеопазването и началното образование България пада до 68-а позиция, като миналата година е
била на 59-о място. Най-ниско е оценен потенциалът на страната да привлича и задържа талантливи млади хора - едва
133-о място. Най-конкурентоспособни в света са Швейцария, Сингапур, САЩ, Германия и Холандия.
18

Вестник Монитор
√ Готови са 20 одита от проверките на ВЕИ-та
20 доклада са постъпили в енергийното министерство за проверки, извършени от държавната финансова инспекция на
ВЕИ-та. Това съобщи вчера след съвместното заседание в НС на комисията но енергетика и тази за контрол на дейността
на КЕВР ресорният министър Теменужка Петкова.
„Анализирахме информацията в докладите и сме ги предоставили по компетентност на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие /АУЕР/”, обясни министърът. По думите й въпросното ведомство прави проверка за издаване на гаранции за
произхода на електрическата енергия от ВЕИ. „Очакваме те да дадат информация дали досега са проверявани въпросните
енергийни обекти и какви резултати е имало от тези одити. Те имат право да направят проверки на място и да установят
произхода не електричеството доставяно в мрежата на страната от там”, допълни Петкова.
Относно сигналите на работодателските организации до прокуратурата за нередностите в енергетиката, тя припомни, че
от 3,7 млрд. лв. дефицит в енергетиката, 2,3 млрд. се дължат на икономически необосновани инвестиции.
По въпроса за американските тецове тя каза, че е добре да се изчака становището на ЕК, по жалбата на България от 2013
г., дали договорите с тях за преференциално изкупуване на тока от тях не е нерегламентирана държавна помощ.
√ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА РЕГИСТРИРА НОВИЯ ВИД КОНТРАКТИ
70 000 души с договор за ден
Близо 70 000 души у нас са били наети по новите еднодневни трудови договори. През двата месеца, през които реално
действа регламентираната в Кодекса на труда възможност земеделските производители да наемат работници само за
един ден, в Инспекцията по труда са регистрирани 67 539 образци на новия вид договори.
Големият брой е постигнат, въпреки че разпоредбата влезе в сила когато немалка част от активния земеделски сезон беше
приключила, съобщават от Главната инспекция по труда (ГИТ).
Най-много еднодневни трудови договори са предоставени на земеделските стопани от Пловдив - 7 654, Търговище - 6 812,
и Стара Загора - 6 078. По отношение на обработваните култури най-голям брой еднодневни трудови договори са
предоставени на земеделски производители, обработващи лозови масиви - 19 555, и малинови насаждения - 11 697.
От 21 юли до 23 септември инспекторите по труда са проверили 799 земеделски производители с 8 675 наети работници.
Най-много проверки на земеделски производители във връзка с еднодневните трудови договори са извършили
инспекторите от Пазарджик - 64, следвани от тези в Сливен - 61, и Варна - 60 проверки.
Проверяват се както работодатели, заверили образци на еднодневни договори, за да се установи дали те на практика се
използват, така и такива, които не са се възползвали от новата възможност или броят на регистрираните образци е
недостатъчен предвид големината на обработваемите площи, посочват от ГИТ.
Все още се установяват случаи, макар и не чести, на полагане на труд без какъвто и да е договор, но основно при
земеделски стопани, които не са се възползвали от облекченото наемане на работници.
Установените случаи на работа без договор са 37. Санкцията е от 1 500 лв. до 15 000 лв. Работодателите оправдават
наемането на хора без договори с нежеланието на самите наети да подпишат еднодневни контракти, тъй като не вярват,
че няма да загубят право на социално подпомагане и обезщетения за безработица, поясняват от трудовата инспекция.
По време на извънредната кампания в селското стопанство са установени общо 2 480 нарушения. За отстраняването им са
предприети принудителни административни мерки и са съставени 57 акта за административно нарушение, става ясно още
от съобщението на ГИТ.
Припомняме, че с промени в Кодекса на труда земеделските стопани в сектора "Растениевъдство" могат да сключват
еднодневни договори за наемане на служители.
Наемането на такъв вид договор е максимално облекчено. Той не се регистрира в НАП, не се подава и уведомление да
прекратяването му. На работодателите не им се налага да оформят трудови книжки и други документи, свързани с
възникването и прекратяването на трудовото правоотношение.
investor.bg
√ Министерството на енергетиката е получило 22 доклада от АДФИ за проверки на ВЕИ
Докладите са анализирани и са предоставени на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Към момента в Министерството на енергетиката (МЕ) са постъпили 22 доклада от Агенцията за държавна финансова
инспекция (АДФИ) от проверките в централите за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ). Това коментира министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти, след като участва в закрито
заседание на парламентарната комисия по енергетика, предаде БТА.
По думите й докладите са анализирани и са предоставени по компетентност на Агенцията за устойчиво енергийно
развитие. Това е компетентният орган, който извършва проверки, свързани с даването на гаранция за произход на
електрическата енергия от ВЕИ, посочи Петкова.
Тя изрази очакване от Агенцията за устойчиво енергийно развитие да дадат информация дали досега тези енергийни
обекти са проверявани и какви са резултатите от проверките. Те имат компетентност да отидат и да направят проверка на
място, която да установи произхода на тази електрическа енергия, коментира енергийният министър.
На закрито обединено заседание на парламентарната комисия по енергетика и на временната, проверяваща състоянието
на енергетиката в България, бяха изслушани енергийният министър Теменужка Петкова, председателят на КЕВР Иван
19

Иванов и Венцислав Георгиев, директор на АДФИ, по повод проверките на предприятия, произвеждащи ел. енергия от
ВЕИ.
√ Болници, сдружения и общини получават 5 млн. евро за здравеопазване
Здравното министерство сключи 24 договора по програма "Инициативи за обществено здраве"
Министерство на здравеопазването сключи 24 договора по проектни предложения на болници, сдружения и общини на
стойност 5 млн. евро по програма "Инициативи за обществено здраве".
Зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски връчи на представители на лечебните заведения, институциите
и организациите подписаните от ведомството 24 договора. Сред бенефициентите са Александровска болница, УМБАЛ „Св.
Георги” в Пловдив, МБАЛ Бургас, общините Благоевград и Бургас, Център за защита правата в здравеопазването и други.
По проектите ще се ремонтират или оборудват болнични зали, ще се осигурят нови услуги за психичното здраве, ще се
подобри качеството на грижите за деца с различни заболявания, предава БНР.
С около 10 млн. евро ще се дооборудват неонатологичните отделения в страната, поясни заместник-здравният министър
д-р Адам Персенски.
Всички областни болници и тези в София, в които има неонатологично отделение, ще бъдат оборудвани с кувьози,
ехографи за майчино здравеопазване, респиратори.
Програма „Инициативи за обществено здраве” e на стойност 15,7 млн. евро. Тя се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Има и национално съфинансиране в размер
на 2,3 млн. евро.
√ Безработицата в България продължава да пада, но остава над средната за ЕС
Безработицата в страната през август е 9,7%, отчете Евростат
Безработицата в България е намаляла на годишна база през август до 9,7%, сочат данни на Евростат. През същия месец
миналата година стойността й е била 11,4 на сто. Запазва се тенденцията за спад, като през юли, юни и май безработицата
е била съответно 9,8, 9,9, и 10%.
В средата на месеца от Агенцията по заетостта също съобщиха за продължаващ спад на безработицата - според техните
данни през август нивото се е понижило до 9,3%.
Равнището на безработица в България е малко над средното ниво за ЕС, което е 9,5%. То остава без промяна от юли и
малко по-ниско в сравнение с август 2014 г. (10,1%).
След сезонното изглаждане на данните безработицата в еврозоната през август е 11%, стабилна спрямо юли, и също пониска спрямо август 2014 г. (11,5%)
Най-голям спад на безработицата е регистриран в Естония, където безработицата за една година е намаляла от 8,0 на
5,7%, Словакия (от 13,2% на 11,1%) и Испания (от 24,2 на 22,2%).
Най-ниска е безработицата в Германия (4,5%), Чехия (5%) и Малта (5,1%), а най-висока в Гърция (25,5%) и Испания (22,2%).
Евростат отчита малко над 23 милиона безработни в ЕС, като от тях 17,6 милиона са в държавите от еврозоната. В 23 страни
членки делът на незаетите намалява, в четири се увеличава (Австрия, Белгия, Франция и Финландия), а само в Румъния
остава без промяна.
Младежката безработица в България също продължава да намалява, като през август е била 21,3% - с 0,2 процентни пункта
по-малко спрямо юли. През август миналата година хората без работа до 25 години са били 22,6 на сто.
Средното ниво на младежката безработица през август в ЕС е 20,4%, а в еврозоната – 22,3%. Наблюдава се спад както
спрямо юли, така и в сравнение със същия период миналата година. Най-ниската младежка безработица е в Германия (7%),
Австрия (10,8%) и Холандия (11,2%), а най-високата в Испания (48,8%), Гърция (48,3% през юни 2015 г.) и Хърватия (43,5%
през второто тримесечие на 2015 г.)
√ Цените на производител продължават пропадането си и през август
На годишна база има ръст само в цената на енергията и газа, но той е по-малък от отчетения през юли
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността продължава тенденцията на спад и през
август, сочат последните данни на Националния статистически институт от днес.
Спрямо юли индексът се е понижил с 1,3 на сто, за да отбележи втори пореден период на спад, изчислено на месечна база.
Припомняме, че през юни индикаторът отчете понижение от 0,5% спрямо предходния месец.
През август, също както и през юли, има намаление на месечна база и в трите съставни компонента на индекса
– преработваща промишленост, добивната промишленост и производство и разпределение на електрическа и
топлоенергия и газ.
Цените в добивната промишленост са спаднали с 5,3%, докато месец по-рано спадът при тях беше 0,8%, а спадът в цените
в преработващата промишленост е от 1,5% след понижението от 0,3% през юли. Само цената на енергията и газа е спаднала
по-слабо спрямо отчетеното през юли. През август цените в сектора са се понижили с 0,7%, докато месец по-рано
отчетеното понижение беше от 0,8 на сто.
На годишна база индексът на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността ускорява пропадането си с
1,1 процентен пункт до 1,8%, докато през юли индикаторът отчете понижение от 0,7%. Спрямо август миналата година
цените растат единствено в сектора на производство и разпределение на енергия и газ – с 2,4%, но този ръст е по-скромен
от отчетеното повишение от 3,8% през юни.
Спрямо август 2014 г. цените в добиваната промишленост са се понижили с 5,8%, което е значително по-голямо понижение
от отчетения спад от 0,7% месец по-рано.
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Цените в промишлеността също са по-ниски от тези преди година – с 4,1%. И тук темпът на спад е по-силен спрямо юлския,
когато беше отчетено понижение от 3,2%.
Индекси на цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността
при постоянна база 2010 г.

Графика: НСИ
В същото време общият индекс на цените на производител през август бележи спад от 1,9% спрямо юли, като
понижението отново е по-голямо спрямо юлското, когато беше отчетен спад от 0,5%. Измерени и с този индикатор,
цените и в трите компонента на индекса са по-ниски, като в добивната промишленост понижението е най-голямо – от 2,6
на сто през август спрямо юли. В преработващата промишленост спадът е от 2,4%, докато при производството и
разпределението на енергия и газ е с 0,6%.
Общият индекс се е понижил и с 2,9% през август спрямо същия месец на миналата година, като през юли намалението
беше далеч по-слабо – от 0,9%.
Според използваната от НСИ методология цените на производител се изчисляват с три индекса – за вътрешния пазар, за
износ и общ ценови показател. Националната статистика не публикува информация за цените на производител за
стоките, предназначени за износ, като причината е запазването на търговската тайна на компаниите, предоставящи
данните.

√ Държавният дълг надхвърли 22 млрд. лв. в края на 2014 г.
Съотношението на общия дълг към БВП на страната е 26,9%, докато година по-рано е било 17,6%
България е дължала 22,1 млрд. лв. към края на 2014 г., което е със 7,983 млрд. лв. повече спрямо края на 2013 г., сочат
данните от годишния обзор за държавния дълг за 2014 г., публикуван от Министерството на финансите (МФ) днес. От
цялата сума 13,85 млрд. лв. са били външен, а 8,25 млрд. лв. – вътрешен дълг.
Така съотношението на общия дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната към края на 2014 г. е 26,9%, докато
година по-рано е било 17,6%.
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„Нарастването на дълга се дължи основно на реализираните през годината дългови операции за набиране на необходимия
финансов ресурс както на вътрешния пазар на ДЦК, така и на международните капиталови пазари (МКП), в т.ч. емитирането
на 10-годишни еврооблигации на МКП и поетия краткосрочен външен дълг под формата на мостов заем", се посочва в
обзора на ведомството.
Към края на миналата година 90,9% от дълга на България е бил деноминиран в евро и лева. Само този, деноминиран в
евро, заема 70,1% от целия дълг на страната, като се е повишил с 14,7 процентни пункта спрямо края на 2013 г. От друга
страна, задълженията, деноминирани в националната валута, намаляват до 20,8%, тези в щатски долари – до 8,4%, а в
„други“ валути са деноминирани 0,7 на сто от задълженията на страната.
Що се отнася до лихвената структура, увеличението на задълженията с фиксиран лихвен купон продължава и така те заемат
92,4% от държавния дълг. В същото време дългът с плаващи лихви се свива с 5,4 процентни пункта спрямо края на 2013 г.,
за да достигне 7,6% в края на миналата година.
Към края на 2014 г. делът на държавните кредити расте до 33,14%, докато година по-рано е съставлявал 31,37% от
инструментите, съставляващи дълга на страната. От кредитите най-голям ръст има при т. нар. „други заеми“, които заемат
15,84% от общата структура на дълга към края на миналата година, докато към края на 2013 г. са били 4,02%. От друга
страна държавните и държавните инвестиционни заеми се свиват от съответно 14,7% и 12,66% в края на 2013 г. до 9,34% и
7,96% в края на 2014 г.
В края на миналата година облигациите, емитирани на вътрешния пазар, са били 37,33% от всички дългови инструменти
на страната, което представлява понижение спрямо 44,55-процентния дял, който имаха в края на 2013 г. От друга страна,
делът на облигациите, емитирани на международните капиталови пазари, се повишава от 24,08% в края на 2013 г. до
29,52% в края на 2014 г.
В структурата на външния дълг държавните заеми заемат 14,9% от целия външен дълг, докато година по-рано делът им е
бил 26,51%. По-голямата част от кредиторите по тези заеми са в категорията „други“, като сред тях са ЯБМС, KFW, КФАИР,
БРСЕ, „Сименс“ АД, HSBC Bank Plc, Société Générale, Citibank, N.A., клон Лондон, „УниКредит Булбанк“ АД и частни
кредитори, се посочва още в обзора на ведомството. Задълженията към Европейската инвестиционна банка са били 27,3%
от всички държавни заеми на страната в края на 2014 г., а задълженията към Световната банка – 20,8%.
През 2014 г. са били изплатени с 876 млн. лв. повече по държавния дълг спрямо предходната година. Така изплатените
суми възлизат на 4,34 млрд. лв., от които 3,8 млрд. лв. са представлявали плащания по главницата, а 540 млн. лв. са били
изплатените лихви.
Плащанията по вътрешния дълг са били на стойност от 3,71 млрд. лв., като с 3,50 млрд. лв. е са били намалени главниците
по вътрешните заеми, а 219,6 млн. лв. са били изплатени като възнаграждение на кредиторите за предоставения ресурс.
По външния дълг са били изплатени лихви в размер на 320,7 млн. лв, а 306,7 млн. лв. са били изплатените суми по
главниците. Така общата стойност на изплатените суми по външния дълг възлизат на 627,4 млн. лв.
Съотношението лихвени разходи/БВП се е понижило с 0,2 процентни пункта в края на 2014 г. спрямо 2013 г., за да се върне
до нивото от 0,7%, което беше регистрирано в четири поредни години до 2012 г. Същевременно съотношението на
лихвените разходи към всички бюджетни разходи се понижава до 1,8% в края на 2014 г., за да запише най-ниското ниво
от 2010 г. насам.
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Държавногарантирания дълг е намалял със 119,1 млн. лв. спрямо декември 2013 г. до 651,2 млн. лв. в края на 2014 г., от
които 44,1 млн. лв. вътрешен и 607,1 млн. лв. външен държавногарантиран дълг., като намалението се дължи на
направените погашения по външни държавногарантирани заеми, посочват от МФ.
√ И ЕИБ ще ни консултира за създаването на Фонд на фондовете
Кабинетът прегласува споразумението с ЕБВР за техническа помощ
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще консултира Министерството на финансите за създаването на Фонд на
фондовете, който ще управлява централизирано финансовите инструменти по оперативните програми.
Днес правителството одобри проекта на споразумение за предоставяне на услуги с финансовата институция, съобщи
пресцентърът на Министерския съвет. Споразумението е основа за водене на преговори.
В документа се урежда предоставянето на техническа помощ от страна на ЕИБ. Целта е структурирането на Фонда на
фондовете и Мениджър на Фонда (държавно търговски дружество, което ще управлява структурата).
Управлението на инструментите за финансов инженеринг по оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 г. трябва
да отговаря на изискванията на европейското законодателство, като се гарантира професионално и ефективно управление
на средствата от ЕСИФ и използване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс
чрез мобилизиране на частен, се казва в съобщението.
Споразумението е изготвено на основание сключения на 22 януари 2012 г. Меморандум за разбирателство между
българското правителство и ЕИБ за оказване на подкрепа във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от
Структурните инструменти на Европейския съюз.
По-рано през септември 2015 г. правителството гласува споразумения за предоставяне на консултантски услуги от страна
на Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Днес се е наложило споразумението с ЕБВР да бъде гласувано отново – одобрен е нов допълнен проект. „В периода от 10
до 17 септември 2015 г. са проведени преговори с международни финансови институции, в резултат на което се наложи
част от задачите, за които беше предвидено да се изпълняват от една от тях, да се поемат от ЕБВР“, се казва в съобщението.
Това е наложило споразумението с ЕБВР да бъде повторно одобрено.
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