Асоциация на индустриалния капитал в България в медийте

Вестник Сега
√ КЕВР иска по-ниски цени за тока от биомаса
Поевтиняването на електроенергията за бизнеса зависи от НЕК
Нови, по-ниски преференциални цени на тока, произведен от биомаса, иска Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР). Намалението е от около 10%. В доклад на регулатора се предлага цената за тока, произведен от топлоцентрали на
биомаса, включваща до 60% животинска тор и с мощност до 500 киловата, да бъде 340.69 лв. за мегаватчас без ДДС. За
мощност между 500 киловата и 1.5 мегавата комисията предлага тарифа от 306.28 лв. за мегаватчас.
За ток, произведен по комбиниран начин с биомаса от растителни отпадъци собствено производство, предложената
цена е 309.11 лв. за мегаватчас без ДДС. Производителите обаче не са съгласни с предложението на КЕВР и ще внесат
възраженията си в комисията. Дали тя ще ги вземе предвид ще стане ясно в края на месеца, когато регулаторът ще се
произнесе окончателно.
С намалените цени за ток от биомаса комисията задочно отговаря на исканията на бизнеса. В края на юли четирите
национално представени работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, призоваха фирмите на протест. Освен
срещу по-скъпия ток за индустрията работодателите се обявиха и срещу одобрените високи цени за изкупуване на тока
от биомаса. "Станахме свидетели на срамни сцени в българския парламент. Видяхме как определени депутати защитават
интереси за нови инвестиции във ВЕИ от биомаса въпреки милиардните дефицити за преференциални производители и
изпълнени ангажименти за ВЕИ до 2020 г.", заявиха в отворено писмо работодателите.
В края на октомври ще стане ясно и дали ще има промени в таксата "задължение към обществото". Бизнесът настоява тя
да се върне на нивата отпреди 1 август. В последния ден на юли КЕВР увеличи цената с над 100%, което доведе до остра
реакция и поредица от критични писма до институциите от страна на работодателите. "Проектодокладът за цените на
електроенергията от 1 ноември трябва да бъде готов до ден-два", каза председателят на КЕВР Иван Иванов. В момента
регулаторът чака от НЕК доклад за приходите и разходите на компанията за септември, който "ще даде отговор дали ще
има промяна в цените".
СЕЗОН
Без проблеми с топлофикационните дружества започва отоплителният сезон, декларира вчера Иван Иванов. "Те приеха
реалността, че цените на топлинната енергия, която те начисляват на потребителите, са намалени между 10 и 20%",
добави той. Дружествата имали задължения, но дълговете им постепенно намалявали.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Министър Танева: Над 25 хил. животновъди получиха субсидия за над 119 млн. лв
Над 25 хиляди животновъди получиха субсидия в размер на над 119 млн. лв. Това съобщи министър Десислава Танева
във профила си във фейсбук.
За три дни Държавен фонд „Земеделие“ поетапно преведе 3 595 409 лева субсидии на 232-ма биволовъди по Схемата за
обвързано подпомагане за биволи, 39 515 446 лева субсидии на 7 795 животновъди по Схемата за преходна национална
помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството и 76 140 608,00 лева на 17 567 животновъди по
Схемите за обвързанo подпомагане за говеда, овце и кози. Оставащите 30% от обвързаната подкрепа и част от
националната преходна помощ за говеда общо в размер на близо 60 млн. лева ще получат през месец декември,
допълни още министър Танева.
√ Дефицитът стигна 5,8% заради КТБ
Бюджетният дефицит на България за 2014 г. е бил 5,8, а не 3% от БВП, което означава 4,8 млрд., а не 2,5 млрд. лв. Това
става ясно от актуализираните данни на Евростат за дефицита и дълга за миналата година на държавите от ЕС. Основната
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причина за разминаването са изплатените от фонда за гарантиране на влоговете 3,7 млрд. лв. по защитените депозити в
КТБ.
Разликата между предварителните и окончателните данни се дължи на промяна в секторното класифициране на фонда,
уточняват от финансовото министерство. Той вече е вписан като част от сектор “Държавно управление”. До 2013 г.
методологическите критерии поставяли фонда в сектора на финансовите институции и така всички операции по неговия
баланс не оказваха влияние върху дефицита. Затова, с промяната, изплатените 3,7 млрд. лв. за гарантираните влогове в
обявената в несъстоятелност КТБ вдигат бюджетния дефицит. “Въпреки ревизията на данните за дефицита на България за
миналата година не се очаква стартиране на процедура по прекомерен дефицит срещу страната ни, тъй като поетите от
гаранционния фонд задължения през 2014 г. са с временен характер и няма да имат отражение върху дефицита за
следващи години”, успокояват от финансовото министерство.
Оттам посочват, че когато държави членки регистрирата дефицит над 3%, но той се дължи на временни фактори ЕК не
започва наказателна процедура. Такива превишения са допуснали Люксембург през 2010 г., Финландия през 2014 г. и
Белгия през 2015 г.
√ МЗХ разработва нов софтуер за проследяване на процесите по цялата агрохранителна верига
Министерство на земеделието и храните разработва нов софтуер за проследяване на процесите по цялата
агрохранителна верига. Това каза заместник – министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на
технологична конференция „INDEED“.
Той посочи, че здравеопазването на животните е най-важният фактор за сигурността по цялата агрохранителна верига.
„Контролът трябва да дава постоянна сигурност във всеки момент във всяка точка на държавата. По този начин ще се
гарантира сигурността на крайния потребител“, допълни заместник – министърът.
Развитието на земеделието в България, контрола на здравеопазването на животните и безопасността по хранителната
верига в посока на повишаване на качеството и ефективността от управлението на бизнес процесите, неминуемо е
свързано с използването и развитието на информационните технологии, заяви още Цветан Димитров.
Той подчерта, че едно от предизвикателствата пред Министерство на земеделието и храните е въвеждането на по-добро
и по-бързо обслужване на земеделските производители, което е нееднократен процес и трябва да се търсят различни
форми и начини, по които това да се случва.
Новият програмен период в земеделието е период на иновациите и голяма част от проектите, които ще бъдат
финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. са именно в този аспект.
Заместник-министър Димитров допълни, че Министерство на земеделието и храните отдава голямо значение на
информационните технологии и е отговорната институция за създаване и поддържане на Системата за идентификация на
земеделските парцели. „Чрез информационните технологии земеделските производители могат да получават и
европейско и българско подпомагане. От друга страна, чрез тях се следи усвояването на тези средства и се установя дали
индикаторите, които преследват усвояването на тези субсидии са изпълнени“, обясни още той.
Вестник Труд
√ 10 000 лв. глоба за счетоводна измама
От 500 до 10 000 лв. глоба ще отнася шеф на предприятие, който позволи изготвянето на счетоводен документ или
отчитането на операция, която изкривява финансовото състояние на фирмата. Такива ще са санкциите и при отчитане на
фиктивни сделки и подкупване на длъжностни лица. Това предвижда проект на нов закон за счетоводството, който
предстои да бъде приет на второ четене от парламента. Най-важните промени в него бяха обсъдени вчера на
национална конференция с участие на представители на бранша и държавните институции.
Санкции ще се налагат и на самото предприятие - между 2000 и 10 000 лв. При повторно нарушение глобата ще се
удвоява.
За първи път в този закон се въвеждат текстове, които изрично забраняват фалшивото счетоводство, коментира Наталия
Чернева от Министерството на финансите. Тя припомни, че подобни разпоредби са били въведени в Наказателния
кодекс. От Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) обаче настоявали забраната да се включи
и в Закона за счетоводството. По мнение на Чернева е добре отговорността в тези случаи да се носи не само от
ръководителите на предприятието, визирайки хората, които изготвят самите документи. „Много често счетоводните
измами стават чрез счетоводители или финансови директори“, коментира тя.
Според европейските изисквания в новите текстове се въвеждат и четири категории предприятия - микро, малки, средни
и големи. Предвижда се още само част от малките фирми у нас да бъдат освободени от задължителен финансов одит.
Облекчението ще важи само за предприятия с нетни приходи от продажби до 4 млн. лв., с балансова стойност на
активите до 2 млн. лв. и персонал средно около 50 души.
Вестник Монитор
√ Правилата за търговия с еленергия на борсата стават ясни днес
На днешното открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да станат ясни правилата за
търговия с електроенергия на Българската енергийна борса. Промените са необходими, за да бъде даден стартът на
енергийната борса, която е в основата на либерализацията на енергийния пазар у нас. Председателят на КЕВР вече
обясни, че Комисията е работила изключително интензивно, тъй като са били получени десетки предложения, някои от
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които противоречащи си, от различните енергийни дружества във връзка с промяната в правилата за търгуване на ел.
енергия и стартирането на Българската електроенергийна борса. Иванов увери, че регулаторът се е постарал да намери
най-добрите решения, за да бъде защитен общественият интерес.
По време на общественото изслушване ще бъдат чути всички заявители на предложения, след което КЕВР трябва да се
произнесе за начина, по който в началото на декември трябва да започне да работи Българската електроенергийна
борса. Общественото обсъждане по предложените правила трябва приключи на 3 ноември. Очаква се енергийната борса
у нас да стартира на 8 декември, но все още не е уточнен моделът на освобождаването на енергийния пазар, тъй като се
чака анализът и докладът на Световната банка.
Промените са в три основни насоки, сред които осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между
производство и потребление на електрическа енергия, както и гаранции за сигурно и надеждно функциониране на
електроенергийната система. С въвеждането на ефективно работещ организиран борсов пазар на електрическа енергия
ще се предоставя допълнителна възможност за участниците да търгуват въз основа на пазарни принципи, с цел
повишаване на прозрачността и конкуренцията на пазара на електрическа енергия. Чрез определяне на търговските
участници, които имат задължение да поемат разходите, произтичащи от наложени по ЗЕ “задължения към обществото”,
се цели постигане на справедливо разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните клиенти,
присъединени към електроенергийната система, включително операторът на електропреносната мрежа и операторите
на електроразпределителните мрежи.
Една от основните промени, е свързана с изготвянето на стандартизираните товарови профили на потребителите. Те ще
бъдат изготвяни от операторите на електроразпределителните мрежи и ще бъдат одобрявани от енергийния регулатор.
На базата на тези товарови профили ще се изчислява почасовото потребление на клиентите, тъй като на този етап
повечето домакинства в страната разполагат с електромери, които отчитат само дневна и нощна тарифа, а не почасовото
потребление.
Друга от важните промени е свързана с възможността за смяна на доставчика, която касае както бизнеса, така и битовите
потребители.
√ Токът поевтинява, но с по-малко от процент
КЕВР взема крайното решение на 30 октомври
Цената на тока за бита може да бъде намалена с половин или най-много с 1% от началото на ноември. Това са показали
изчисленията на експертите за възможното поевтиняване на електрическата енергия три месеца след последната
промяна на тарифите. От 1 август те бяха намалени средно за страната с 0,11 на сто. За ЧЕЗ и ЕВН беше спадът беше
съответно с 0,6% и 0,4%, а за „Енерго-Про” КЕВР определи увеличение на цените с малко над 1 на сто.
Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов потвърди, че на 30 октомври
регулаторът ще вземе решение за промяна на цените. То ще влезе в сила от 1 ноември. Той обаче отказа да съобщи дали
това намаление ще се отрази върху крайната цена на електрическата енергия на битовите клиенти, или ще бъде
намалена само цената „задължения към обществото“.
Вестник Сега
√ Евростат завиши двойно дефицита на България за 2014 г.
Дупката в хазната вече се изчислява на 5.8% от БВП
Фалитът на КТБ продължава да поражда негативи за публичните финанси. Вчера Евростат преразгледа дефицита на
България за 2014 г. и го завиши над два пъти - от отчетените от нашата статистика 2.8 на 5.8% от БВП. Така страната ни
попада в групата на държавите със свръхдефицит за 2014 г. От финансовото ни министерство все пак не очакват
наказателна процедура заради еднократния характер на проблема.
Причината за промяната е позицията на Брюксел, че заради зависимостта му от държавата приходите и разходите на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) вече трябва да се включат в пресмятането на дефицита. Преди
фалита на КТБ и изплащането на гарантираните депозити със заем от държавния бюджет фондът не влизаше в тези
сметки.
Ревизията на дефицита не е изненада - още през април тази година Евростат изрази резерви към предоставените от
България данни за 2.8% дефицит за 2014 г. Повод за уговорките тогава бе, че Фондът за гарантиране на влоговете не се
отчита като част от сектор "Държавно управление". В този сектор, извън държавните органи, общините и
социалноосигурителните фондове попадат и финансово и управленски зависими от тях юридически лица като
държавните и общинските болници, НКЖИ, БДЖ, Националната компания индустриални зони и др. За тях се приема, че
са непазарни производители и приходите, разходите и дълговете им също трябва да се следят. Списъкът се изготвя от
Националния статистически институт, като се следва общоевропейска методология.
Вчера не се разбра защо НСИ не е включил ФГВБ в сектор "Държавно управление" след пряката намеса на държавата за
финансирането му покрай кризата с КТБ. От институцията обясниха разминаването с методологически затруднения около
прилагането на новата европейска система от сметки. Подобни проблеми са имали и други държави. Разяснения за
фонда е искала през 2014 г. и Полша, коментира икономистът Георги Ангелов от "Отворено общество". Той допълни, че
тази година Евростат е изразил подобни резерви и към Португалия. Ревизията при Португалия е по сходен казус наливане на средства за разделянето на две и спасяването на част от фалиралата банка "Ешпириту санту", като
дефицитът е завишен от 4.5 на 7.2% от БВП.
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След ревизията на дефицита за 2014 г. България вече попада в групата на 14 държави от ЕС със свръхдефицит. С по-висок
минус от нас са Кипър (с дефицит от 8.9% от БВП), Португалия (7.2% от БВП), Испания (5.9% от БВП). Въпреки отчетения
свръхдефицит финансовото министерство не очаква срещу страната ни да започне наказателна процедура, защото
поетите от ФГВБ задължения през 2014 г. са еднократни и няма да имат отражение в други години. От МФ изтъкват, че
Европейската комисия е имала такава практика и с други държави, отчели свръхдефицит с еднократен характер като
Люксембург, Финландия и Белгия. "Не очаквам промяна в отношенията между България и ЕК след тази ревизия.
Любопитно ще бъде дали Евростат ще прилага този подход и в други държави извън България", коментира и Георги
Ганев от Центъра за либерални стратегии. Сметките показват, че новото третиране на фонда ще има отражение и върху
дефицита за 2015 г., защото малка част от депозитите бяха платени със закъснение. "В години, в които няма да покрива
разходи, фондът ще влияе положително върху салдото, защото ще се отчитат и приходите му", обясни още Георги
Ангелов.
АНАЛОГ
Евростат ревизира сериозно дефицита на България и за 2009 г. Тогава страната ни първо отчете минус в хазната от 1.9%
от БВП. От априлските данни на Евростат през 2010 г. изведнъж се оказа, че дефицитът е бил преразгледан и реално е
3.9%. Правителството обясни разминаването с "внезапно" изскочили от чекмеджетата договори, сключени по времето на
правителството на Сергей Станишев. В крайна сметка се разбра, че е имало съзнателно отлагане на плащания, за да не се
товари дефицитът на касова основа. През октомври 2010 г. дефицитът за 2009 г. бе повторно ревизиран и стигна 4.7% от
БВП. Тогава като една от причините бе посочено включването на БДЖ в сектор "Държавно управление".
√ Борисов отмени осигурителната преференция за цигарения бизнес
Премиерът се скарал на Калфин, че на своя глава замразява минималните прагове в производството на тютюневи
изделия
Замразяването на осигурителните прагове в цигарения бизнес се отменя по настояване на премиера Бойко Борисов.
"Снощи съм се скарал на вицепремиера Калфин, след като разбрах за осигурителните прагове и изключението, което се
прави за тютюнопроизводителите. Така че това няма да бъде прието. Това го гарантирам. И се надявам друг път, когато
има подобни желания или анонси в публичното пространство, защото това не е минало нито на съвет, нито на
тристранка, да бъда уведомяван. Защото поемам пасиви, за които изобщо не съм знаел", заяви Борисов от Мадрид,
където е на среща на ЕНП. Думите му бяха разпространени от пресцентъра на ГЕРБ.
В петък Калфин обяви, че ще наложи 7.5% ръст на осигурителните прагове в 36 икономически дейности, в които няма
споразумение между синдикати и работодатели, но изключи от увеличението производството на тютюневи изделия
заради лошите му икономически показатели. Преференцията предизвика съмнения за лобизъм в полза на сектора, който
се ползва с протекцията на ДПС, а аргументите на министъра бяха оспорени.
Социалният министър има право да наложи по свое усмотрение административно увеличение на минималните
осигурителни прагове за следващата година. Калфин обясни, че при преценката си е взел предвид средния осигурителен
доход, средната заплата и печалбите на съответния бранш. Според някои данни обаче производството на тютюневи
изделия не е в такава криза, а "Булгартабак", където работят половината от 3-те хиляди заети в сектора, е бил на печалба
миналата година. В същото време има други сектори, където от началото на годината има намаление и на заплатите, и на
заетите.
Снощи социалният вицепремиер потвърди, че ще промени първоначалното си предложение по молба на министърпредседателя и ще предложи минималните осигурителни прагове във всички дейности да се увеличат с еднакъв процент
- 7.5%.
√ Поне 500 лв. глоба за укриване на новия данък върху храните
Фирмите, които не декларират, че произвеждат храни с вредни съставки, подлежащи на облагане, ще плащат глоба в
размера на укрития данък, но не по-малко от 500 лв., предвижда законопроектът за данък "обществено здраве". При
второ нарушение санкцията ще скочи на 2000 лв. Значително по-голяма - от 5 до 10 хил. лв., ще е глобата за фирми, които
излъжат, че продуктите им са за износ, а всъщност са за българския пазар. Храните за износ не се облагат с данък
"обществено здраве", а ако по погрешка такъв се плати, той трябва да им се възстанови. Глобата ще е за тези, които
опитат да източат бюджета с възстановен данък.
Според експерти е странно, че няма да се облагат суровини, а само готови храни. Не е ясно и как НАП и РЗИ ще
контролират заведенията, баничарниците и закусвалните. По смисъла на закона за данък "обществено здраве" те също
трябва да плащат налога, ако използват трансмазнини, при това данъкът е върху готовия продукт, т.е. ресторантът трябва
да декларира, че пържи картофи в хидрогенирано масло и да описва всяка порция, върху която трябва да плаща данък.
Фирмите ще декларират пред НАП ежемесечно какъв данък дължат. Те ще водят и регистри за продажбите си, които
също ще се предоставят на данъчните при проверки. При внос данъкът ще се начислява от митниците, но фирмите от
България и ЕС ще трябва да си го смятат сами.
Вестник Стандарт
√ Изнасят текстил и дрехи за Е1,8 млрд.
Очаква се износът на сектор "Текстил и облекло" за 2015 г. да се доближи до рекордните 1,86 млрд. евро от миналата
година.
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Това каза Анастасия Симеонова, ръководител проекти в Българската асоциация на производителите и износителите на
облекло и текстил (БАПИОТ). Над 90% от продукцията на бранша се изнася. Основният ни пазар е ЕС, като в Италия и
Германия отива почти половината от експорта. Други важни експортни страни са Великобритания, Франция, Гърция и
Испания. Заради санкциите срещу Русия износът за страната е паднал с близо 13%.
Основните конкуренти на българските производители са Румъния и Турция, продължава и конкуренцията от Азия Бангладеш, Камбоджа и Виетнам засилват значението си за бранша за сметка на Китай, казва Симеонова. Заетите в
сектора са 104 хил., което е спад с 5% на годишна база.
investor.bg
√ Шарков: Данък "вредни храни" не пълни дупките в бюджета на НЗОК
С данъка ще се облагат "нездравословни", а не "вредни" храни, уточняват от бизнеса
С приходите от планирания данък върху вредните храни няма да се покрива недостигът на средства в бюджета на НЗОК,
категоричен беше в ефира на „Нова телевизия“ зам.-министърът на здравеопазването Ваньо Шарков. Той обясни, че
целта на министерството е да се подобри здравето на българите.
„Нашата цел не е да събираме пари, а да подобрим здравето на българските граждани чрез консумацията на продукти,
които не съдържат във вредни количества тези вещества като сол, захар и частично хидрогенизираните мазнини“,
допълни още Шарков и посочи, че тези вещества са доказано вредни.
Данъкът върху вредните храни е дал много добър ефект в Унгария – с 25% е намаляла консумацията на тези продукти, и
нашият проект следва този модел, допълни още зам.-министърът. Голяма част от производителите на храни в Унгария са
променили своите рецепти вследствие на този данък и са намалили вредните нива на посочените вещества.
Той уточни, че плановете са с новия налог да се облагат не всички „вредни“ храни, а само тези, които съдържат
количества вредни вещества над определените. Хлябът е продукт от основната потребителска кошница и няма да бъде
облаган с данъка, каза още Шарков.
Сред целите за въвеждането на новия данък е и подобряването на хранителните навици на децата. Зам.-министърът
обърна внимание, че производители „подлъгват“ децата да купуват вредни храни. „Да сте виждали кисело мляко да се
продава с играчка?“, коментира още той.
Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България, обърна внимание,
че не става дума за вредни, а за нездравословни храни. В студиото на "Нова телевизия" тя критикува и начина по
представянето на идеята, тъй като бизнесът не е бил представен по време на обсъжданията на проекта.
Преди дни Кукушева посочи, че може да бъде поискана оставката на здравния министър заради новия данък.
√ Недовършените европроекти ще бъдат фазирани или платени от бюджета
Борим се това, което ще довършим с национални пари, да бъде максимално малко, заяви Томислав Дончев
Ако към 31 декември останат недовършени европроекти, те ще трябва да бъдат фазирани или пък през 2016 г. да бъдат
довършени с национални средства. Това коментира в интервю за вестник „Труд“ вицепремиерът Томислав Дончев.
„Има проекти, които няма да бъдат завършени. Например във водния сектор или по ОП “Транспорт”. Ако има
възможност, първо прилагаме т. нар. фазиране, тоест част от проекта се изрязва и се прехвърля за изпълнение през
следващия период. В този случай няма щета върху бюджета и неслучайно леко сме наддоговорили бюджета по няколко
програми“, казва вицепремиерът.
Ако все пак останат проекти, които не са завършени на 31 декември, те трябва да бъдат приключени през 2016 г. с пари
от бюджета и да докажем пред Еврокомисията, че проектът е изпълнил целта си. „Борим се това, което ще довършим с
национални пари, да бъде максимално малко. Колко ще бъде, зависи от куп неща, включително и какво ще бъде
времето“, уточнява той.
Тъй като два месеца преди края на годината ситуацията е динамична, още не може да се изчисли колко от проектите ще
останат за сметка на бюджета, става ясно от думите му.
Докато по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) трябва да се заявяват в Брюксел всички обработени
плащания до края на годината, при оперативната програма допустим разход е всичко, платено в държавата членка до 31
декември 2015 г.
„В началото на 2016 г. ще има възможност да поискаме тези плащания да ни бъдат възстановени. Ще отчетем като
разход всичко, което успеем да платим. Какво ще имаме като резултат, като спре часовникът, ще видим към януари.
Всеки резултат над 95% се счита за добър“, казва Дончев.
„Като имате предвид, че системата задържа 100 млн. лева винаги, нещата изглеждат по следния начин. Общата
финансова рамка е 7,9 млрд. евро, по тях платени според последната справка са 7,112 млрд. евро. Ако включим известен
процент задържани разходи, разплащането е на 92%“, отчита към момента вицепремиерът.
Той припомня, че плащанията за периода 2007 – 2013 г. започнаха с 2-годишно закъснение. Имаше и скандални случаи през 2008-2009 г. с Пътния фонд и САПАРД, а миналата година с Оперативна програма “Околна среда” (б. р. – плащанията
по която бяха замразени).
Дончев допълва, че евросредствата не могат да заместят частното финансиране, но са дали шанс през най-тежките
години на кризата България да не понесе ударите чак толкова тежко.
По повод исканията на работодателските организации за реформи в енергетиката той коментира, че се среща
непрекъснато с представители на бизнеса.
5

„Позицията на работодателските организации е, че искат по-ниска цена на тока, въпросът е кое от нещата, които са
предложили, може и кое не може да стане. Ако един ВЕИ производител бъде заловен в тежко нарушение, като
например, че използва дизелови двигатели за перките, той трябва да бъде наказан“, допълва Томислав Дончев.
Той продължава да държи на идеята бизнесът да излъчи представители в бордовете на държавните енергийни
компании. „Дори чакам да видя организациите какви представители ще излъчат - те трябва да работят без пари, второ,
да са експерти в дадената област, и трето, да не са в конфликт на интереси. Потребителските организации също ще могат
да поискат (да се включат в бордовете – б. р.) и една от задачите ни е да измислим механизъм, по който това да се
случи“, обяснява той.
На въпрос какво ще се случи с проекта „Южен поток“ той отговаря, че предвид позицията на руската страна проектът
няма да се реализира в параметрите, в които е бил планиран.
“Съвсем друг е въпросът дали може да се случи модифициран вариант на проекта и аз смятам, че има сериозни шансове.
Говорим за руска тръба през Черно море да влиза на територията на ЕС и оттам да се потребява, търгува и транзитира
газ. Чакам какво ще ми кажат експерти от ЕК, дали не влиза в противоречие с Третия либерализационен пакет. Ако
имаме разрешение от тях, един такъв проект би могъл да се реализира“, смята вицепремиерът.
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