Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БГНЕС
√ Социалните партньори: Спекулативно и необосновано повишаване на цената на ел. енергията
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Това се казва в позиция на национално
представителните синдикални и работодателски организации КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ.
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. За стопанските потребители,
присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар,
това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК. Прозрачност, надеждност и
предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в
този пазар не работи както трябва.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики.
Нужен е съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и
правила. Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се
предприемат действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес
ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно
на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на
цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в
редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга
както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички
работещи български граждани.
Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат. Некоректните търговски практики включват
и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за
сигурност на електроенергийната система. В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване
на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на
зимния период, заявяват социалните партньори в позицията, подписана от председателите на АИКБ, БСК, КРИБ и на
синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа.
Дума
√ Бизнес и синдикати искат повече контрол на пазара на ток
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Това се казва в позиция на национално
представителните синдикални и работодателски организации КНСБ, КТ "Подкрепа", АИКБ, БСК, КРИБ.
В петък депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, който е председател на енергийната комисия към Народното събрание, каза, че
"шепа търговци, които рекетират, изнудват, шантажират, притискат, дерибействат бизнеса в България". Според него през
последните няколко месеца цената на електроенергията в страната расте без видима причина.
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, пише в позицията на организациите.
За тях това е модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на
цената на електрическата енергия. "Прозрачност, надеждност и предсказуемост - това са ключови категории за успешно и
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пълноценно функциониране на енергийния пазар", посочват от синдикатите и работодателите. Според тях "нещо в този
пазар не работи както трябва".
Организациите посочват в своята обща позиция, че значителни обеми са търгувани към определени търговци при неясни
условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено е ограничавано и предлагането
през двата сегмента на борсата - малки, нерегулярни лотове, липсват и профилирани продукти. "Това естествено води до
ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни", пише в общата позиция.
Стъпка за намаляване на непрозрачните практики е решението всички сделки с електроенергия да минават през борсата,
но е нужен и "съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби", предупреждават организациите. Те
апелират за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в
системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
Investor.bg
√ Синдикати и работодатели искат повече контрол на пазара на ток
В края на седмицата Делян Добрев обвини "шепа търговци", че рекетират бизнеса в България
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, пише в обща позиция на национално
представителните работодателски и синдикални организации. За тях това е модел за устойчива конкурентна среда,
осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
"Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на
енергийния пазар", посочват от КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ. И допълват, че "нещо в този пазар не работи както
трябва".
Организациите посочват в своята обща позиция, че значителни обеми са търгувани към определени търговци при неясни
условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено е ограничавано и предлагането
през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липсват и профилирани продукти.
"Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни",
пише в общата позиция.
Стъпка за намаляване на непрозрачните практики е решението всички сделки с електроенергия да минават през борсата,
но е нужен и "съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби", предупреждават организациите.
Работодателите и синдикатите изразяват и своите притеснения относно "спекулативно и необосновано повишаване на
цената на електроенергията", което ще доведе до фалити и загуба на трайни работни места. Бизнесът на високо и средно
напрежение задължително е на свободния енергиен пазар и не може да се възползва от цените на регулирания енергиен
пазар.
В петък депутатът Делян Добрев, който е председател на енергийната комисия към Народното събрание, каза, че "шепа
търговци, които рекетират, изнудват, шантажират, притискат, дерибействат бизнеса в България". Според него през
последните няколко месеца цената на електроенергията в страната расте без видима причина.
"Водещи политически фигури в обществения и икономически живот си позволяват да уронват престижа и репутацията на
търговски участници, които изкараха най-трудните моменти от процеса на либерализация на електроенергийния пазар от
2005 г. до сега", написаха в отговор от Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП).
Държавните енергийни компании АЕЦ „Козлодуй“, „Национална електрическа компания“ (НЕК) и ТЕЦ „Марица Изток“ 2
изпълняват стриктно задълженията си за осигуряване на електроенергия за свободния пазар, беше коментарът на
Министерството на енергетиката по казуса.
По информация на НЕК, от енергията, която тя предлага на борсата, ежедневно остават непродадени между 50 и 300
мегавата, посочиха още от ведомството, управлявано от Теменужка Петкова.
Dnes+
√ Синдикати и работодатели предупредиха за спекулативен ръст в цената на тока
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него.
КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия.
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар - производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още.
Според КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те.
2

Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията.
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени
регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски
практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
Nakratko.bg
√ Синдикати и работодатели предупредиха за спекулативен ръст в цената на тока
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него.
КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия.
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар - производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още.
Според КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията.
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени
регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски
практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
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Publics.bg
√ Синдикати и работодатели поискаха незабавни мерки за успокояване на енергийния пазар
Те подкрепиха задължителната търговията през БНЕБ и предупредиха за възможни фалити, заради спекулативно,
според тях, поскъпване на тока с 30-65%
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. Това се посочва в позиция на
КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК и КРИБ по повод проблемната през последните две седмици тема, свързана с поправките
в Закона за енергетика, задължаващи всички централи над 5 MW да търгуват през енергийната борса.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се посочва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК.
Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на
енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както трябва!
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни,
недвусмислени регламенти и правила, посочват подписалите позицията организации.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, съобщават още петте организации.
Те предупреждават, че спекулативното и необосновано повишаване на цената на електрическата енергия ще доведе до
фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и
до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински
администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към
цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат.
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат
вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система, се припомня в позицията.
В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на
напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
Versia.bg
√ Синдикати и работодатели предупредиха за спекулативен ръст в цената на тока
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него.
КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия.
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар - производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още.
Според КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията.
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Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени
регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски
практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
Информационна агенция „Добруджа“
√ Работодатели и синдикати: Необосновано и спекулативно поскъпване на тока ще доведе до фалити
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. Това пише в позиция, подписана
от председателите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, Българската стопанска камара (БСК) Божидар
Данев, на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и на Конфедерацията на труда
“Подкрепа“ Димитър Манолов, изпратена до медиите. За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо
и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и единственият начин за
осигуряване на нужното им електропотребление. Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители
на електроенергия, търговци, координатори на балансиращи групи, преносен оператор, оператори на
електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от последна инстанция минава през лицензионен режим,
надзор от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и утвърдени норми, част от националното ни
законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК). Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране
на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва!
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни,
недвусмислени регламенти и правила. Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно
и напълно непазарно се предприемат действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през
последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за
доставка или налагане едностранно на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо установените до момента.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат. Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката,
като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система. В тази
връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
Блиц
√ Работодатели и синдикати скочиха срещу мафиотското поскъпване на тока!
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. Това пише в позиция, подписана
от председателите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев,
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Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, Българската стопанска камара (БСК) Божидар
Данев, на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и на Конфедерацията на труда
“Подкрепа“ Димитър Манолов. БЛИЦ първи алармира за рекета на определена група търговци, които спекулативно
вдигнаха почти двойно цената на електроенергията за бизнеса. За стопанските потребители, присъединени към мрежите
на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и единственият начин
за осигуряване на нужното им електропотребление.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) и утвърдени норми, част от националното ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред
задълженията и на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са
ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както
трябва! Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни
предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата –
малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики.
Нужен е съответния контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел.
енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове
и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и
държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български
граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат. Некоректните търговски практики
включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към
фонда за сигурност на електроенергийната система. В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към
ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в
началото на зимния период.
Shum.bg
√ Индустриалци съобщават за картел и спекулации на борсата на ток
Необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за
значително увеличение на цената на електроенергията, пишат в съобщение до медиите няколко организации Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), КНСБ, КТ "Подкрепа", Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК).
Посочва се, че през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на
договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30 и 65% по-високи спрямо установените до момента.
В ефира на БНР председателят на АИКБ Васил Велев дори обяви, че на енергийната борса има примери за картел и
спекулативни сделки.
Организациите напомнят, че след създаването на енергийната борса пазарът на електроенергия у нас вече се доминира
от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните работодателски и синдикални
организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране
на цената на електрическата енергия.
Какъв е проблемът
Членове на АИКБ съобщават, че са получили писма от търговци на ток, с които са уведомени, че от 1 февруари се повишават
цените, на които ще им бъде доставяна енергия, като за различните дружества повишението е различно и варира от 30 до
65%.
Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България, обясни пред БНР, че
това поскъпване се налага, след като в Европа за последната година основните суровини - петрол, природен газ и въглища,
са поскъпнали средно с 0% и това нямало как да не се отрази на пазара в България. В допълнение през миналата година
търговците на ток се наложило да поемат значителна част от това поскъпване върху себе си, в резултат на което
акумулирали 70 млн. лв. загуби.
Васил Велев репликира, че в България въглищата не са поскъпвали, нито е имало повишение на цената на ядреното гориво.
Няма фундамент за ръст на цените у нас. Няма и техническа причина по линия на търсене и предлагане, тъй като някои
търговци няма къде да си пласират енергията, обясни той.
Разказа за спекулативни сделки на енергийната борса, при които през лятото имало сделки за 69 лв. на мегаватчас, при
положение че пазарната цена била 80 лв., а същите количества сега се предлагали на купувачите за 120 лв. Обясни, че
заради случващото се са започнали разговори със синдикатите за предприемане на стачни действия.
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Спекулативното и необосновано повишаване на цената на електрическата енергия ще доведе до фалити, загуба на трайни
работни места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли, предупреждават в писмото си и
организациите. Допълват, че ефектът от такова поскъпване ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни
стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на
синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки
битов абонат, пише в писмото.
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговеца
дължат вече десетки милиони левове към фонда за сигурност на електроенергийната система, се допълва в текста.
Държавата да си влезе в контролните функции
От различните изказвания по темата се разбра, че държавните органи, които трябва да гарантират коректността на
сделките на пазара на ток, не упражняват контролните си функции и допускат да се извършват съмнителни сделки, които
в другите страни се наказват.
Мартин Георгиев също призова държавните органи да се самосезират и да не допускат пазарът на балансираща енергия
да се криминализира. Но в същото време посочи, че има и търговци на ток, които са фалирали или са пред тази опасност
след поскъпването на цените през миналата година. Според него обаче не може да се говори за картел и спекула при
търговията на енергия през борсата, която предоставя прозрачност и където работят над 150 лицензирани търговци на ток.
Освен това имало заводи, които купуват ток директно от производителите, което означава, че получавали по-изгодни цени.
Според него с промяната в Закона за енергетиката, одобрена от парламента, с която всички производители на ток над 5
мегавата се задължават да търгуват на борсата, ще се създаде нов монопол. Причината за това е, че чрез измененията
енергийната борса се превръща в единствен купувач, какъвто в момента е НЕК. Това щяло да даде възможност на борсата
своеволно да увеличава таксите, които се начисляват върху цената на изтъргуваната енергия.
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), КНСБ, КТ "Подкрепа", Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК) настояват за незабавни и конкретни
стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и
индустрия в началото на зимния период.
Economic.bg
√ Работодатели и синдикати разкритикуваха значителното поскъпване на тока
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, предупреждават
организациите
Необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за
значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко до
претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента.
Това гласи част от позицията на национално представените работодателски и синдикални организации: КРИБ, АИКБ, БСК,
КНСБ и КТ „Подкрепа“.
Ето и цялото становище на социалните партньори по темата за пазара на електроенергия у нас:
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК.
Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на
енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва!
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни,
недвусмислени регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
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нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат.
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат
вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на
напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
PressTV
√ Синдикати и работодатели предупредиха за спекулативен ръст в цената на тока
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него.
КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия.
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още.
Според КНСБ, КТ „Подкрепа“, КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията.
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени
регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски
практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
Actualno.bg
√ Социалните партньори: Спекулативно и необосновано повишаване на цената на тока
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Това се казва в позиция на национално
представителните синдикални и работодателски организации КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ. Пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. За стопанските потребители,
присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар,
това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление. Дейността на участниците в
електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на балансиращи групи, преносен
оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от последна инстанция минава през
лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното ни законодателство.
8

Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК. Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са
ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както
трябва, предаде БГНЕС. Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи
непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на
борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови
нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за
договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат
тези непрозрачни практики.
Нужен е съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и
правила. Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се
предприемат действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес
ескалира рязко до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно
на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на
цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в
редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга
както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички
работещи български граждани.
Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат. Некоректните търговски практики включват
и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за
сигурност на електроенергийната система. В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване
на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на
зимния период, заявяват социалните партньори в позицията, подписана от председателите на АИКБ, БСК, КРИБ и на
синдикатите КНСБ и КТ „Подкрепа.
ClubZ
√ Синдикати и работодатели: Спешни мерки, за да няма напрежение на енергийния пазар през зимата
Обща позиция на КНСБ, "Подкрепа", АИКБ, БСК и КРИБ срещу "спекулативното повишаване на цената на ел. енергията"
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на електроенергията ще доведе до фалити, загуба на трайни
работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли.
Това се казва в позиция на национално представителните синдикални и работодателски организации КНСБ, КТ „Подкрепа“,
АИКБ, БСК, КРИБ.
В сряда, 13 декември, Народното събрание единодушно реши да промени кардинално правилата за търговия на
електрическа енергия в България. След точно 18 дни - на 1 януари 2018 г., цялата електрическа енергия извън регулирания
пазар ще трябва да се търгува единствено чрез енергийната борса. А т. нар. вътрешни търгове, които се провеждаха
полупрозрачно от някои от производителите на електричество, вече ще са недопустими. В петък обаче имаше словесни
престрелки между държавата и бизнеса. Председателят на комисията по енергетика в парламента Делян Добрев обяви,
че има рекет от страна на търговци на електроенергия на свободния пазар. Според него някои играчи на пазара предлагат
значително по-високи цени спрямо тези на регулирания пазар. Добрев дори подкани бизнес потребителите да "минат
обратно към НЕК и да плащат 76 лева за електроенергия, а не 100-120 лева".
Асоциацията на търговците на електроенергия в България веднага реагира като разпространи свое становище по темата.
В него ръстът на цената на електричеството се обяснява с външни фактори и се критикува предложената именно от Добрев
законова промяна, според която от 1 януари токът извън регулирания пазар ще се търгува само чрез енергийната борса, а
провежданите досега вътрешни търгове от производителите са забранени.
Членове на АИКБ съобщиха, че са получили писма от търговци на ток, с които са уведомени, че от 1 февруари се повишават
цените, на които ще им бъде доставяна енергия, като за различните дружества повишението е различно и варира от 30 до
65%.
Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България, обясни пред БНР, че
това поскъпване се налага, след като в Европа за последната година основните суровини - петрол, природен газ и въглища,
са поскъпнали средно с 0% и това нямало как да не се отрази на пазара в България. В допълнение през миналата година
търговците на ток се наложило да поемат значителна част от това поскъпване върху себе си, в резултат на което
акумулирали 70 млн. лв. загуби.
Позицията на синдикати и работодатели е в подкрепа на предприетите от държавата законодателни промени и срещу
спекулативното увеличение на цената на електроенергията.
Ето и цялата позиция
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление. Дейността
на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на балансиращи
групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от последна
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инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното ни
законодателство.
Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК. Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са
ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както
трябва.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни. Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през
борсата на всички количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези
непрозрачни практики. Нужен е съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни,
недвусмислени регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел.
енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове
и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки.
Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на
синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки
битов абонат. Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко
търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на
напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период, заявяват социалните
партньори в позицията, подписана от КНСБ, АИКБ, КРИБ, БСК и КТ Подкрепа.
PlovdivNews
√ Синдикати и работодатели предупредиха за спекулативен ръст в цената на тока
Национално представителните синдикални и работодателски организации алармират за проблеми на пазара на
електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него.
КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ излязоха с позиция относно спекулативния ръст в цената на електроенергия.
В разпратеното до медиите съобщение синдикалните и работодателски организации отбелязват, че пазарът на
електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар и това се подкрепя от тях като модел за устойчива
конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия.
За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани
участници на свободен пазар, това е и единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление, се казва
още в позицията.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар - производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, допълва се още.
Според КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК и АИКБ прозрачност, надеждност и предсказуемост са ключови категории за
успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва, подчертават те.
Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства
спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата - малки,
нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни, отбелязва се в позицията.
Синдикалните и работодателски организации подчертават, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички
количества електрическа енергия, предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики и
според тях е нужен съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени
регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента, се пояснява още в разпратената позиция.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат, предупреждават работодателите и синдикатите и допълват, че некоректните търговски
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практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат вече десетки милиони
лева към фонда за сигурност на електроенергийната система.
В края те призовават за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение
в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
iNews.bg
√ Синдикати и работодатели: Търговци на ток вдигат до 65% цените
Ако поскъпването не се спре – фалити и по-скъпи стоки и услуги за хората, се казва в позиция
Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ "Подкрепа", КРИБ, БСК, АИКБ
алармират за проблеми на пазара на електроенергия и искат повече контрол върху участниците в него. Според тях
непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за значително увеличение на цената на активната
електроенергия, като през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците за
прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо
установените до момента.
Във връзка с недоволството си синдикалните и работодателските организации изляоха със специална позиция. В нея те
отбелязват, че спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на
трайни работни места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Пазарът на електроенергия у нас
вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните работодателски и
синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и
оптимизиране на цената на електрическата енергия. За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и
средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и единственият начин за
осигуряване на нужното им електропотребление.
Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на КЕВР и утвърдени норми, част от националното
ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред задълженията и на КЗК, казват още подписалите се под
позицията.
Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на
енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както трябва. Значителни обеми бяха търгувани към определени
търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе
ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани
продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като
референтни.
Синдикатите и работодателите отбелязват още, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества
електрическа енергия, предназначена за свободен пазар, могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужен е
съответният контрол и санкции срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила.
Междувременно, необосновано, без връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат
действия за значително увеличение на цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко
до претенции от страна на търговците за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между
30% и 65% по-високи спрямо установените до момента.
Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити, загуба на трайни работни
места и "замразяване" нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст на цените на хранителни и
нехранителни стоки. Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища,
членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще
засегне всеки битов абонат.
Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко търговци дължат
вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система. В тази връзка апелираме за незабавни
и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската
енергетика и индустрия в началото на зимния период, завърпва позицията.
Novini.bg
√ Работодатели и синдикати: Необосновано и спекулативно поскъпване на тока ще доведе до фалити
Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално
представителните работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща
подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. Това пише в позиция, подписана
от председателите на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, Българската стопанска камара (БСК) Божидар
Данев, на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и на Конфедерацията на труда
“Подкрепа“ Димитър Манолов, изпратена на редакционната ни поща. За стопанските потребители, присъединени към
мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници на свободен пазар, това е и
единственият начин за осигуряване на нужното им електропотребление.
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Дейността на участниците в електроенергийния пазар – производители на електроенергия, търговци, координатори на
балансиращи групи, преносен оператор, оператори на електроразпределителна мрежа, борсов оператор и доставчик от
последна инстанция минава през лицензионен режим, надзор от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) и утвърдени норми, част от националното ни законодателство. Осигуряването на конкурентна среда е сред
задълженията и на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са
ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар. Но нещо в този пазар не работи както
трябва! Значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни
предимства спрямо останалите участници. Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата –
малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които
категорично не могат да бъдат определени като референтни.
Отбелязваме, че предприетите стъпки за договаряне през борсата на всички количества електрическа енергия,
предназначена за свободен пазар могат да ограничат тези непрозрачни практики. Нужен е съответния контрол и санкции
срещу манипулации и злоупотреби при ясни, недвусмислени регламенти и правила. Междувременно, необосновано, без
връзка с реалностите в сектора, непрозрачно и напълно непазарно се предприемат действия за значително увеличение на
цената на електроенергията, като през последните дни този процес ескалира рязко до претенции от страна на търговците
за прекратяване на договори за доставка или налагане едностранно на цени с между 30% и 65% по-високи спрямо
установените до момента. Спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще доведе до фалити,
загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Ще доведе и до ръст
на цените на хранителни и нехранителни стоки.
Увеличението засяга както бизнеса, така и държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на
синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки
битов абонат. Некоректните търговски практики включват и нови задължения в системата на енергетиката, като няколко
търговци дължат вече десетки милиони лева към фонда за сигурност на електроенергийната система. В тази връзка
апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в
системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период.
BGPredpriemach
√ Още 55 нови стипендианти на Фондация „Еврика” официално получиха сертификати
Специален гост на тържеството беше Мария Габриел - еврокомисар за цифрова икономика и цифрово общество
Вече 28 години Фондация „Еврика” предоставя стипендии на даровити и изявени ученици и студенти. Общо 55 ученици и
студенти с изявени способности в науката и техниката получиха стипендии от Фондация „Еврика“ за учебната 2017/2018 г.
Те се определят чрез конкурси или са за получени медали в международните средношколски олимпиади по математика,
информатика, физика, химия и биология. Стипендиите, присъдени чрез конкурс, носят имената на изтъкнати български
учени и общественици с принос в развитието на българската и световна наука, техника и технологии: Джон Атанасов, акад.
Никола Обрешков, акад. Георги Наджаков, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад. Димитър Мишев, акад. Ангел
Балевски, Кольо Фичето и акад. Евгени Матеев. За четвърти път бяха присъдени и специалните стипендии „Хуауей ИКТ“, за
които фондацията е получила дарение от „Хуауей Технолоджис България“ ЕООД.
Най-много стипендианти са от СУ ”Св. Климент Охридски” (22), от Медицински университет – София (8) и от Технически
университет – София (5). Стипендианти на фондацията са и ученици, лауреати от международни олимпиади, които учат в
СМГ „Паисий Хилендарски“, ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив и
МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна. „Погледът в списъка с отличените ни дава много силен сигнал. Във всички краища на
страната се обучават и творят истински млади учени, отбеляза в словото си към присъстващите българският еврокомисар
Мария Габриел. Според нея, е вдъхновяващо да се видят толкова светли млади умове и толкова талант в нашето днешно
поколение, спечелили международни и национални олимпиади и конкурси.
Приветствия към участниците и гостите направиха Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката,
акад. Кирил Боянов - председател на Съвета на Фондация „Еврика“ и проф. Георги Михов - ректор на Техническия
университет в София. Сред гостите на тържеството бяха: Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния
капитал, която е партньор на събитието, Валентина Танева - съветник на Президента на Република България, представители
на академичните ръководства на университетите, учени и общественици.

12

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Какво ще движи пазарите през седмицата?
В предпразничната седмица във фокуса на инвеститорите ще са посланията от Японската и Австралийската
централна банка
Малко преди края на годината икономическият календар започва да се успокява, след като през изминалата седмица
проследихме много срещи на централни банки, икономически данни и политически събития. Фед обяви дългоочакваното
повишение на лихвите, докато Швейцарската централна банка, АЦБ и ЕЦБ не направиха сериозни промени в политиките
си. Сред по-важните макроданни преди Коледа ще е индексът на потребителските цени в еврозоната и бизнес климатът в
Германия.
В понеделник, 18 декември, излязоха окончателните данни за индекса на потребителските цени в еврозоната.
Във вторник, 19 декември, в Германия ще има информация за бизнес климата в страната.
По-късно през деня ще станат ясни и данните за разрешителните за строеж в САЩ. От Австралия се очакват протоколите
от последното заседание на централната банка на страната.
В сряда, 20 декември, ще излязат данни за продажбата на съществуващи жилища в САЩ. Ще има актуална информация и
за запасите от суров петрол в страната.
Пазарите очакват и данните за БВП на Нова Зеландия.
На фокус е и чаканото изявление от страна на Японската централна банка за паричната политика на страната. След
решението ще има и пресконференция на гуверньора на ЯЦБ Харухико Курода.
В четвъртък, 21 декември, ще бъдат обявени финалните данни за БВП на САЩ за третото тримесечие. По същото време ще
излязат данните за първоначалните молби за помощи от безработни в САЩ и производственият индекс на ФЕД
Филаделфия.
Серия макроикономически данни ще излязат и в Канада.
В петък, 22 декември, ще станат ясни окончателните данни за БВП на Великобритания за третото тримесечие. Не се очаква
данните от предишните четения да бъдат ревизирани.
В Канада пък ще обявят данните за БВП за октомври.
В САЩ ще излезе актуална информация за продажбата на нови жилища.
√ България получи още 41 млн. евро по фонд "Козлодуй"
С част от допълнителните средства ще се стимулира битовата газификация
България получи допълнително 41 млн. евро по Международния фонд „Козлодуй“ (МФК), създаден, за да финансира
дейностите по предсрочното извеждане от експлоатация на първите четири блока в АЕЦ "Козлодуй". По него се
финансират и проекти за повишаване на енергийната ефективност, като част от мерките за преодоляване на негативните
ефекти от закриването на мощностите.
Решението за увеличаване на средствата е одобрено от Асамблеята на донорите на фонда, които заседаваха по-рано днес
в Лондон, съобщават от Министерството на енергетиката.
С 27 млн. евро се увеличават средствата за управление на отпадъци от извеждането от експлоатация, които се отпускат в
т.нар. ядрен прозорец. Срокът за разплащания в този сектор се удължава до 2022 година, решиха донорите на фонда.
Допълнителни средства в размер на 24 млн. евро се отпускат за издръжка на проектите в ядрения сектор, като срокът за
разплащане за тях се удължава до края на 2020 г.
В резултат на икономии по проектите от първи и втори етап на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй“, сумата за тях е намалена с 10 млн. евро. Срокът за разплащания и в този сектор е удължен до 2022 г.
В т.нар. "неядрен прозорец", в който приоритети са сигурността на енергийните доставки, околна среда и енергийна
ефективност, донорите на фонда одобриха промени по програма ДЕЗИРЕ, с която се подпомага битовата газификация.
Занапред безвъзмездната помощ по програмата ще бъде до 30% от допустимите разходи, а цената за присъединяване ще
се включва изцяло като допустим разход по проектите. До момента по програмата се покриваха до 20% от допустимите
разходи, без цената за присъединяване.
Българската страна поиска и удължаване на срока за действие на програма ДЕЗИРЕ до края на 2020 г., когато е крайната
дата за изпълнение на проекти в неядрения прозорец на фонда. След официалното одобрениe на промените от страна на
донорите на МФК, през първото тримесечие на 2018 г. предстои да бъде подписано ново споразумение за безвъзмездна
помощ.
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News.bg
√ Теменужка Петкова пое председателството в част "Енергетика"
Българският енергиен министър Теменужка Петкова пое председателството на Съвет "Транспорт, телекомуникации и
енергетика" в част "Енергетика". Това се случи на последното формално заседание на Съвета. Министър Петкова пое
председателството от министъра на икономиката и инфраструктурата на Естония Кадри Симсон.
Петкова благодари на естонското председателство за значителните постижения в изпълнение на общата програма на
триото Естония, България и Австрия. Тя акцентира, че заедно с всички енергийни министри на ЕС са постигнали общ подход
по законодателни актове от пакета "Чиста енергия за всички европейци" - регламента за управление на Енергийния съюз,
директивите за електроенергия и енергия от ВЕИ и регламента за електроенергията.
"Ще работим активно за насърчаване партньорствата на всички равнища на основата на интегриран подход и съвместно
сътрудничество, с фокус към засилване на регионалното сътрудничество със Западните Балкани", изтъкна енергийният ни
министър.
Петкова изтъкна, че изграждането на стабилен Европейски енергиен съюз и постигане на положителни резултати по теми
от дневния ред на Съвета на ЕС са основен акцент в програмата ни за първото българско председателство.
"За нас е важно осъществяването на поетапен и икономически обоснован преход към ниско-въглеродна енергетика, при
отчитане на националните специфики на енергийния сектор във всяка държава-членка", дообясни министър Петкова.
Manager.bg
√ Най-голямата компания в химическата индустрия проучва възможности за инвестиции в България
Представители на най-голямата компания в химическата индустрия в света – американската “Dow”, проучват възможности
за инвестиции в България. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на икономиката Александър
Манолев с Хауърд Чейс, отговарящ за връзките с институциите на компанията за Европа.
По време на срещата бяха представени предимствата на страната ни като дестинация за инвестиции и мерките по закона
за насърчаването им. „България в момента има благоприятни макроикономически показатели, с добри темпове се
увеличава Брутния ни вътрешен продукт и експорта“, подчерта зам.-министър Манолев. По думите му страната ни има
дългогодишни традиции в химическата индустрия и подготвени кадри. „Министерството на икономиката оказва и
институционална подкрепа на всеки стратегически инвеститори, а основен приоритет за нас е прилагането на мерки за
постоянно подобряване на бизнес средата“, допълни икономическият заместник-министър.
Двамата обсъдиха и приоритетите в сектор икономика за българското председателство. Хауърд Чейс подчерта, че за
европейските компании е много силен сигнал, че страната ни си поставя като основна цел приемането на единна стратегия
за индустриалната политика на ЕС. По думите му е важно да се набележат мерки, които да стимулират индустрията на ЕС,
за да продължи тя да бъде конкурентна на световния пазар. Договорено бе и представители на Европейския съвет на
химическата индустрия (представляващ над 29 хил. компании от сектора), да вземат участие в конференцията посветена
на тази тема, която ще се организира в България в края на месец януари.
В. Дума
√ 56 000 лв. трябва да връщат лекари от ТЕЛК за неверни решения през 2017 г.
Лекари от ТЕЛК трябва да връщат 56 000 лева за неверни отпуснати инвалидни пенсии през тази година, съобщи вчера
управителят на НОИ Ивайло Иванов. Той обяви, че до края на септември тази година са установени 39 неверни решения.
"Когато лекарите в ТЕЛК са издали актове, които не са правомерни, тоест това е установено чрез решение на НЕЛК или на
съответния административен съд, едва тогава и само в този случай на лекарите се налага такава санкция от експертните
комисии към НОИ. Те, естествено, трябва да възстановят сумата, която е надвзета или с която е ощетено ДОО", обясни
Иванов.
Припомняме, че изискването лекарите от ТЕЛК в Пловдив да връщат пари при отмяна на техни решения, за пореден път
миналата седмица стана повод за заплахи на медици, че ще напуснат системата. След среща с зам.-здравния министър
Бойко Пенков те се отказаха от намерението си и бяха уверени, че правителството напредва с реформата на медицинската
експертиза на трудоспособността. Пенков съобщи, че работните групи финализират текстовете по новия модел на трудовомедицинската експертиза, като очакванията са той да заработи още през 2018 г.
В. Стандарт
√ Продажбите на мотори и GSM-и с най-голям ръст
Продажбите на мотори и автомобили нарастват най-бързо от всички потребителски стоки за домакинствата. Това сочат
данните на НСИ за 2015 г., за когато са последните подробни данни за продажбите по групи стоки. Покупките на мотори и
велосипеди скачат с 31,5%, а на автомобили с 27,2%. На трето място с ръст от 20% се нареждат продажбите на GSM-и.
Веднага след тях се класира търговията с компютърна и канцеларска техника, където има ръст с 16,5%.
Оказва се, че най-голям ръст има в търсенето на средства за транспорт и комуникации, което явно се дължи на забързаното
ни ежедневие. Изненадващо, в топ пет на стоките, при които има най-голям ръст на продажбите, влизат килимите и
другите подови настилки. Търговията на дребно с тях се увеличава с близо 10%.
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При нехранителните стоки спад се отчита в продажбите на строителни материали (-6,3%), части за коли (-2,2%),
фотоапарати (-2,1%), телевизори (-1%) и обувки (-0,5%).
По отношение на храните ясно се вижда, че хората имат повече финансови възможности, но същевременно искат да се
хранят здравословно. Според данните на НСИ, намаляват продажбите на масло и мазнини (-3,5%), на мляко, млечни
продукти и яйца (-1,7%), на хляб (-1,4%) и кафе и чай (-1,4%). Сериозно обаче се увеличава потреблението на риба и рибни
продукти, където се отчита ръст в продажбите с над 10%. Потреблението на вино и бира нараства съответно със 7,9% и 4%.
А при захарта и сладкарските изделия търговията на дребно се увеличава с 5,3%. Хората ядат и повече месо (+3%) и плодове
(+2%).
БНТ
√ КЗП ще работи за подобряване на услугите, предлагани от българските предприятия
Комисията за защита на потребителите представи и социологическо проучване за нуждите на малкия и среден
бизнес в областта на защитата на потребителите.
Комисията за защита на потребителите ще работи към подобряване на услугите предлагани за българските предприятия.
За целта, комисията е получила финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“. На кръгла
маса беше представено и социологическо проучване за нуждите и ограниченията на малкия и среден бизнес в областта на
защитата на потребителите.
КЗП отчита: само 5,6 % от потребителите познават своите права и как да ги защитават. Повечето често не разбират, ако са
ощетени. 74 % от тях твърдят, че знаят от къде да получат информация за правата си.69,9 % от анкетираните дават
положителна оценка за работата на Комисията за защита на потребителите.
Иво Желев, ръководител на агенцията изготвила проучването: В същото време, обаче е добре да бъде по-активна
комуникационно, особено по отношение на алтернативното решаване на спорове, защото под 3 % от предприемачите
твърдят, че са ползвали такъв инструмент за регулация.
Проучването е установило, че потребителите стават все по-пасивни когато трябва да потърсят правата си, а бизнесът е
затруднен от постоянната промяна на законодателството. КЗП ще проведе информационна кампания насочена към
предприемачите.
До една година ще открие и горещ телефон и имейл за въпроси на търговците.
В. Земя
√ БАБХ със засилени проверки по празниците
Започват засилени проверки по повод Коледните и Новогодишни празници. От Българска агенция по безопасност на
храните ще инспектират предприятия за производство и търговия с храни, складове на едро, заведения за обществено
хранене, обекти за търговия на дребно, пазари и борси.Проверките ще следят за произхода, сроковете, условията на
съхранение и правилното етикетиране на храните. Освен това инспекторите ще проверяват и регистрацията на обектите и
съответствието на сградов фонд и оборудване. С проверките се цели да се гарантира безопасността на храните и да се
предотврати всеки опит на недобросъвестни производители или търговци за злоупотреби.
Агенцията по безопасност на храните ще има дежурни екипи по време на празниците, които извършват проверки по
сигнали за нередности. Потребителите могат да информират за проблеми онлайн или на горещата телефонна линия на
БАБХ — 0700 122 99.
Sinor.bg
√ Животновъдите получиха още 59 млн. лева по три от схемите на Кампания 2017 г.
Фонд „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2017 г., като късно
снощи са преведени 58 966 155 млн. лева на 3 097 животновъди по три схеми за обвързано производство, съобщиха от
ведомството.
По схемата за млечни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко) са платени 33 239 645 лева. За овце-майки и/или козимайки под селекционен контрол (ДПЖСК) пък са преведени 22 042 309 лева.
За биволи субсидията е 3 684 201 лв.
Ставката за плащането за млечни крави по ЕЖСК е 596,25 лв. за първите 250 допустими за подпомагане животни и 477 лв.
на глава добитък за тези, които надхвърлят 250-тото животно, определени със Заповед № РД 09-968 от 18.12.2017 г. на
министъра на земеделието, храните и горите.
Ставката за дребните преживни животни по ДПЖСК е 80 лв. на екземпляр за първите 300 допустими за подпомагане овце
и кози и 64,00 лв. - за над 300-ното животно.
Ставката за плащането по Схемата за обвързано подпомагане за биволи е 583,75 лв. на глава добитък за първите 250
допустими за подпомагане животни и 467 лв. за тези, които са над 250-тото допустимо животно.
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Българска асоциация по водите
√ НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „ИЗВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, 2018
Организатори: Българска асоциация по водите и сдружение „Аз обичам водата“, в рамките на събитие „СЕДМИЦА НА
ВОДАТА“
Българска асоциация по водите (БАВ) и сдружение „Аз обичам водата“ организират Национален фотоконкурс на тема
„Изворите в България“, който цели да представи впечатляващи кадри с изворна вода от подземни и надземни източници,
включително минералните извори и гейзери в страната (с прилежащите им съоръжения – чешми, фонтани, бани).
Фотоконкурсът се осъществява в рамките на традиционното събитие на БАВ и Сдружението „СЕДМИЦА НА ВОДАТА“, по
случай Световния ден на водата – 22 март, и е част от инициативата „Международен Воден Мост“ (International Water
bridge).
В България има общо 225 находища на минерални извори. В Южна България те са 148, като там преобладават естествените
находища. В северната част са 77, повечето добити чрез сондаж. Лечебните свойства на българските минерални води са
познати от дълбока древност до наши дни, като край тях са изграждани балнеолечебници и обществени бани.
Петдесетте най-впечатляващи снимки в конкурса ще станат част от фотоизложба „Изворите в България“, която ще бъде
представена от 22 до 27 март в София. Десет от тези 50 кадъра се избират от онлайн публиката, след електронно гласуване.
Останалите 40 се посочват от експертно жури.
Само пет от общо 50-е снимки ще станат безспорни победители в конкурса през 2018 г. Те ще бъдат обявени на официална
церемония. Авторите на творбите ще получат специални награди в следните категории:
Първо място
Второ място
Трето място
Отличие за обществена институция
Награда на онлайн публиката
В категория „Награда за обществена институция“ могат да участват държавни, общински, културни институции или
неправителствени организации. Категорията има и допълнително условие – снимките да са придружени с пояснителен
текст, представящ символика, положителен пример или общественополезна практика, с устойчиво управление на водните
ресурси от институцията или организацията.
Част от конкурса могат да бъдат фотографии, които са пряко свързани с темата „Изворите в България“, с високо качество,
подходящо за печат 50×70 см. Работите могат да бъдат цветни и/или черно-бели. Всеки един автор може да вземе участие
с не повече от 3 свои фотографии.
Възможностите за заявяване на желание за участие в конкурса предстои да бъдат обявени в началото на 2018 г. Дотогава,
скъпи автори, можете да подготвите Вашите прекрасни кадри, с които да станете част от фотографската надпревара.
Money.bg
√ Цeнaтa нa пeтpoлa пpoдължaвa дa pacтe. Cпaд нa cвeтoвнитe зaпacи
Цeнитe нa пeтpoлa pacтaт и във втopниĸ нa фoнa нa cпpeния зa peмoнт гoлям тpъбoпpoвoд в Ceвepнo мope - Fоrtіеѕ и
cъĸpaщaвaнeтo нa дoбивa oт yчacтницитe в пaĸтa OΠEK+. Πocĸъпвaнeтo нa cypoвинaтa ce oгpaничaвa oт yвeличaвaнeтo нa
пpoизвoдcтвoтo в CAЩ.
Днec cyтpинтa фючъpcитe зa copтa Вrеnt ce тъpгyвaт пo $63,55 зa бapeл, c 0,22 пpoцeнтa нaд цeнaтa им oт ĸpaя нa cecиятa в
пoнeдeлниĸ.
B cъщoтo вpeмe aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ пocĸъпвa c 0,28 пpoцeнтa, дo $57,32 зa бapeл.
Cвeтoвнитe зaпacи oт пeтpoл ce cъĸpaщaвaт блaгoдapeниe нa нaмaлeнoтo пpoизвoдcтвo oт OΠEK+ и нapyшeни дocтaвĸи нa
cypoвинaтa. Зaпacитe oт cypoвинaтa в cтpaнитe oт ĸapтeлa ca ce cвили c 40 млн. бapeлa пpeз oĸтoмвpи, дo oбщ oбeм oт 2,92
милиapдa бapeлa. Oбщo в cвeтa зaпacитe ca ce нaмaлили c 61 милиoнa бapeлa дo 5,48 милиapдa бapeлa.
Πo тoзи нaчин пpeз чeтвъpтoтo тpимeceчиe нa т.г. нa пaзapa щe ce нaблюдaвa дeфицит нa пpeдлaгaнeтo oт 1 млн. бapeлa
нa дeнoнoщиe, cмятaт aнaлизaтopитe нa Веrnѕtеіn Еnеrgу, цитиpaни oт Poйтepc.
Oпититe нa yчacтницитe в cпopaзyмeниeтo зa cъĸpaщaвaнe нa дoбивa ce пoдĸoпaвaт oт нapacтвaнe нa пpoизвoдcтвoтo в
CAЩ. Heгoвият oбeм e cĸoчил c 16 пpoцeнтa oт cpeдaтa нa минaлaтa гoдинa, дo 9,8 милиoнa бapeлa в дeнoнoщиe.
Caмo дoбивът нa шиcтoв пeтpoл ce oчaĸвa дa нapacнe пpeз янyapи зa 13 мeceц пopeд c 94 xил. бapeлa нa дeнoнoщиe.
Cпopeд пpoгнoзитe нa Упpaвлeниeтo зa eнepгийнa инфopмaция (ЕІА), пpoизвoдcтвoтo нa cypoвинaтa в CAЩ пpeз 2018 г. щe
дocтигнe peĸopднитe 1,02 милиoнa бapeлa нa дeнoнoщиe.
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