Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

News.bg
√ Работодатели отказват среща в Министерство на енергетиката
Асоциацията на организациите на българските работодатели - АОБР отхвърли поканата за среща в Министерството на
енергетиката - МЕ, насрочена за 24 януари, от 16.00 часа. Поканата от страна на МЕ е отправена, освен към АОБР, и към
дружествата от БЕХ ЕАД (НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД), както и към АСЕП, АТЕБ, КЕВР, КНСБ и КТ
"Подкрепа".
Предвижда се срещата да бъде водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
В писмото си за отказ от участие в срещата АОБР изтъква, че срещи в подобен формат са провеждани вече два пъти, но не
са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
"либерализирания" пазар на електроенергия.
В писмото си до МЕ, АОБР коментира, че:
Причините за нашия отказ са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение - нито към Вашата институция,
нито към политическото й ръководство. Ние не се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите
проблеми могат да бъдат решени на нивото на Министерството на енергетиката. От наша гледна точка, тези проблеми
вече могат да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията
по енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол. Това ще бъде
единствено загуба на време и създаване на погрешно впечатление у обществеността, че се предприемат някакви действия.
Ние сме изключително огорчени, че може би ще ни се наложи за ВТОРИ път през последните години да излезем на открит
протест срещу ситуацията в българската енергетика. Вече имахме възможността да демонстрираме силата на
единомислието между българските работодатели и работниците в предприятията на организирания бизнес. Всички
помним как над 200 000 души протестираха в големите градове и София срещу безобразното повишаване на ценовата
добавка "Отговорност пред обществото", с която се финансират привилегиите на така наречените "американски
топлоцентрали" и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
Много бихме искали да избегнем второ издание на този протест, затова смятаме да водим по-нататъшните разговори и
консултации на адекватно на проблема ниво, за което бихме оценили и Вашето съдействие.
Dnevnik.bg
√ Работодателите отказаха среща с министъра на енергетиката заради пазара на ток
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е отхвърлила поканата за среща в Министерството на
енергетиката, съобщава АОБР, в която влизат Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ), Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската стопанска
камара (БСК).
Асоциацията е изпратила писмо, в което обяснява, че срещи в предвидения формат вече са провеждани два пъти, "но не
са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
"либерализирания" пазар на електроенергия".
Допълва се, че за участие в срещата са били поканени още държавните Български енергиен холдинг, НЕК, АЕЦ "Козлодуй",
ТЕЦ "Марица-изток 2", както и към Асоциацията за свободен енергиен пазар, Асоциация на търговците на електроенергия,
енергийния регулатор, КНСБ и КТ "Подкрепа".
От асоциацията допълват, че причините за отказа са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение. "Ние не
се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите проблеми могат да бъдат решени на нивото на
Министерството на енергетиката", пише в писмо до ресорния министър от името на организацията.
Според членовете й проблемите на свободния пазар на ток, за които те говорят активно през последния месец, вече могат
да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията по
енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
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Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол, посочват
работодателите.
Посочват, че може би ще се наложи да излязат на протест срещу ситуацията в българската енергетика, както това се случи
след въвеждането на ценовата добавка "Отговорност към обществото", с която се финансирали привилегиите на така
наречените американски топлоцентрали и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
В. Монитор
√ Бизнесът отказа да разговаря с министъра за цената на тока
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите работодателски
организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, е отхвърлила покана за среща в Министерството на енергетиката (МЕ).
На нея е трябвало за пореден път да бъде обсъден проблемът на бизнеса с вдигането на цената на електроенергията на
свободния пазар.
Бизнесът обяснява в писмото си, че причините за отказа са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение –
нито към Министерството на енергетиката, нито към политическото й ръководство. Според организациите тези проблеми
вече могат да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията
по енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Поканата от страна на министерството е била отправена, освен към АОБР, и към дружествата от групата на БЕХ - НЕК, АЕЦ
„Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, както и към АСЕП, АТЕБ, КЕВР, КНСБ и КТ „Подкрепа“. Предвижда се срещата да бъде
водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Работодателските организации обаче вече не виждат смисъл от подобна среща, тъй като вече са били проведени няколко
такива, без да има някакъв реален смисъл. В писмото си за отказ от участие в срещата АОБР изтъква, че срещи в подобен
формат са провеждани вече два пъти, но не са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и
особено около неприемливите отклонения на „либерализирания“ пазар на електроенергия.
Както „Монитор“ вече писа, работодателите готвят протест в началото на февруари срещу високата цената на
електроенергията на свободния пазар.
Investor.bg
√ Работодателите отказват среща за тока – разговори в този формат вече имало
Енергийното министерство покани заинтересованите страни на среща, за да бъде обсъдена цената на тока за
бизнеса
Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) са отказали среща в Министерството на енергетиката,
в която са поканени за участие от зам.-министъра на енергетиката, става ясно от писмо, публикувано на сайта на
Организацията.
От енергийното министерство са поканили за участие работодателите, държавните производители на електроенергия,
организации на търговци на електроенергия, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и синдикати. Мотивът за
отказа е, че разговори в такъв формат вече са водени на два пъти.
Преди дни работодателите заявиха по време на пресконференция, че енергетиката се управлява зле и се оплакаха от
спекулативни оферти в търговци на електроенергия на свободния пазар. Те цитираха цена на тока от 100-120 лева за
мегаватчас и заявиха, че ще подадат жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), както и че готвят протест срещу
скъпия ток.
В брифинг министърът на енергетиката Теменужка Петкова отговори задочно на бизнеса и уточни, че договорите между
търговци и крайни потребители не подлежат на държавна регулация. Тя потвърди, че регулатор на тези отношения е
единствено КЗК и приветства желанието на работодателите да алармират за подозирани спекулации.
Петкова обаче беше категорична, че енергетиката се управлява добре и работодателите нямат основание да се оплакват
от липсата на държавна подкрепа.
В своето писмо, с което отказват участието си в дискусията в Министерството на енергетиката, от АОБР припомнят, че
планираният им протест ще бъде втори.
През 2015 година служители в големи предприятия протестираха срещу включването на таксата „Задължения към
обществото“ в цената на тока и за бизнеса. Тогава предупрежденията на работодателите бяха, че заради техния протест
има опасност да бъде срината цялата енергийна система на страната.
Тези заплахи обаче не се потвърдиха от данните на Електроенеригйния системен оператор, а и таксата остава в цената на
електроенергията за бизнеса.
Actualno.com
√ Работодателите не се появиха на среща в МЕ след размяната на реплики с Петкова
Работодателските организации отказаха да присъстват на среща в Министерството на енергетиката, насрочена за вчера
(24 януари), след като преди дни влязоха в остър вербален конфликт с ресорния министър Теменужка Петкова.
От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) твърдят, че подобни срещи за проблемите в
отрасъла вече са се провеждали два пъти, но не са довели до промени, "особено около неприемливите отклонения на
„либерализирания“ пазар на електроенергия".
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Те смятат още, че въпросите, които се обсъждат, не могат да се решат на ниво министерство.
Припомняме, че преди дни работодателите разкритикуваха енергийната политика на страната, заявиха, че има картел на
пазара на ток и прогнозираха, че електричеството ще поскъпне и за бита, след като това се случи за индустрията.
Economic.bg
√ Бизнесът вече не вижда смисъл да разговаря с министъра за цената на тока
Работодателите искат диалогът да се вдигне на ниво Народно събрание
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално представени
работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, отхвърли поканата за среща в Министерството на енергетиката
(МЕ), насрочена за вчера (24.01). На нея трябваше за пореден път да бъде обсъден проблемът на бизнеса с вдигането на
цената на електроенергията на свободния пазар.
Поканата от страна на министерството е била отправена, освен към АОБР, и към дружествата от групата на БЕХ - НЕК, АЕЦ
„Козлодуй“, ТЕЦ „Марица Изток 2“, както и към АСЕП, АТЕБ, КЕВР, КНСБ и КТ „Подкрепа“. Предвижда се срещата да бъде
водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Работодателските организации обаче вече не виждат смисъл от подобна среща, тъй като вече са били проведени няколко
такива, без да има някакъв реален смисъл. В писмото си за отказ от участие в срещата АОБР изтъква, че срещи в подобен
формат са провеждани вече два пъти, но не са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и
особено около неприемливите отклонения на „либерализирания“ пазар на електроенергия.
В становището на АОБР до МЕ се посочва още, че причините за отказа са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично
отношение – нито към Министерството на енергетиката, нито към политическото й ръководство. Ние не се съмняваме в
желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите проблеми могат да бъдат решени на нивото на Министерството
на енергетиката. От наша гледна точка, тези проблеми вече могат да се решат само на най-високо ниво в йерархията на
изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията по енергетика в Народното събрание и ръководствата на
парламентарните групи, пише в писмото.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол. Това ще бъде
единствено загуба на време и създаване на погрешно впечатление у обществеността, че се предприемат някакви действия.
Ние сме изключително огорчени, че може би ще ни се наложи за ВТОРИ път през последните години да излезем на открит
протест срещу ситуацията в българската енергетика. Вече имахме възможността да демонстрираме силата на
единомислието между българските работодатели и работниците в предприятията на организирания бизнес. Всички
помним как над 200 000 души протестираха в големите градове и София срещу безобразното повишаване на ценовата
добавка „Отговорност пред обществото“, с която се финансират привилегиите на така наречените „американски
топлоцентрали“ и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
Много бихме искали да избегнем второ издание на този протест, затова смятаме да водим по-нататъшните разговори и
консултации на адекватно на проблема ниво, за което бихме оценили и Вашето съдействие.
√ КЗК започна проверка на електроенергийния пазар
Работодателите са внесли сигнал за установяване на нарушение във връзка с цените, определени на пазарите за
търговия на едро с електроенергия
Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е започнала да събира и анализира информация за състоянието на
електроенергийния пазар в страната. От регулатора съобщават, че повод за самосезирането са появилите се съобщения и
изказвания на бизнеса през последните дни относно наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния
пазар.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) сезира Комисията. Работодателските организации
внесоха искане за образуване на производство за установяване на нарушение във връзка с цените, определени на пазарите
за търговия на едро с електроенергия.
Според асоциацията АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, които доминират в производството на
електроенергия за свободния пазар с дял от около 92% продават електроенергията за регулирания и свободен пазар на
много различни цени.
За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях
електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса (БНЕБ)
продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64.10 лв./МВтч,
докато средната им цена през БНЕБ е 78.48 лв./МВтч.
„Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури
резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия
значително надвишаващи добрите практики“, се казва в искането на АОБР.
От своя страна в съобщението си КЗК пише, че обществената значимост на този сектор изисква широкоспектърно
проучване на ситуацията на пазара на електроенергия, което да даде на детайлна представа за настоящите пазарни
процеси и за нуждата от евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране
на конкурентната пазарна среда.
В него пише още, че регулаторът внимателно наблюдава конкурентната среда на електроенергийния пазар. „С оглед
социално-икономическата значимост на енергетиката, обществения и институционален интерес, свързани със свободната
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търговия на ел. енергия, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и обстоятелства имащи
отношение към правоприлагането на Закон за защита на конкуренцията.
Комисията призовава и обществеността за активно съдействие за предоставяне на всякаква информация и данни във
връзка със състоянието на конкурентната среда в сектора.
По-рано вчера от бизнеса отказаха среща с Министерство на енергетиката, тъй като срещите не водят до конкретни
резултати. Преди време енергийният министър Теменужка Петкова заяви, че държавата не може да се меси в договорните
отношения между работодателите и търговците на ток.
Publics.bg
√ АОБР отказа среща на Министерството на енергетиката
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) отхвърли поканата за среща в Министерството на
енергетиката (МЕ), насрочена за вчера (24 януари 2018 г.), от 16.00 часа , които тази година председателстват
организацията. Поканата от страна на МЕ е отправена, освен към АОБР, и към дружествата от БЕХ ЕАД (НЕК ЕАД, АЕЦ
Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД), както и към АСЕП, АТЕБ, КЕВР, КНСБ и КТ „Подкрепа“. Предвижда се срещата да
бъде водена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
В писмото си за отказ от участие в срещата АОБР изтъква, че срещи в подобен формат са провеждани вече два пъти, но не
са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
„либерализирания“ пазар на електроенергия.
В писмото на АОБР до МЕ се казва още:
Причините за нашия отказ са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение – нито към Вашата институция,
нито към политическото й ръководство. Ние не се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите
проблеми могат да бъдат решени на нивото на Министерството на енергетиката. От наша гледна точка, тези проблеми
вече могат да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията
по енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол. Това ще бъде
единствено загуба на време и създаване на погрешно впечатление у обществеността, че се предприемат някакви действия.
Ние сме изключително огорчени, че може би ще ни се наложи за втори път през последните години да излезем на открит
протест срещу ситуацията в българската енергетика. Вече имахме възможността да демонстрираме силата на
единомислието между българските работодатели и работниците в предприятията на организирания бизнес. Всички
помним как над 200 000 души протестираха в големите градове и София срещу безобразното повишаване на ценовата
добавка „Отговорност пред обществото“, с която се финансират привилегиите на така наречените „американски
топлоцентрали“ и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
Много бихме искали да избегнем второ издание на този протест, затова смятаме да водим по-нататъшните разговори и
консултации на адекватно на проблема ниво, за което бихме оценили и Вашето съдействие.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е отхвърлила поканата за среща в Министерството на
енергетиката, насрочена за вчера, съобщава Асоциацията, в която влизат Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена
палата (БТПП) и Българската стопанска камара (БСК).
В. Сега
√ Глоби до 450 000 лв. заплашват спекулантите на пазара на ток
Бизнесът отказа нова среща с ресорния министър, тъй като било загуба на време
Проблемите на свободния пазар на ток и съмненията за изкривяване на цените доведоха до поредните предложения за
промени в Закона за енергетиката. С тях Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще получи по-широки
правомощия. Въвеждат се и глоби за спекула, каквито до момента липсват. Предложенията бяха публикувани за
обществено обсъждане вчера, повече от месец след като работодателите обявиха, че цените на свободния пазар бележат
драстичен скок заради шепа спекуланти. Тези дни те сезираха и Комисията за защита на конкуренцията.
При пазарни злоупотреби и манипулации на пазара на ток и газ глобите за физически лица са до 15 000 лв., а за фирмите 150 000 лв., предвижда проектът на министерството. При повторно нарушение на фирмите, които се занимават с търговия
на ток на едро, глобите ще достигат до 450 000 лв., предвиждат още промените.
Освен това енергийният министър и председателят на КЕВР ще могат да изискват записи на телефонни разговори и
предаване на данни. Те ще могат и да искат от съда да налага запор върху вземания или имоти на фирми или лица, за
които е установено, че са манипулирали свободния пазар на ток. Дава им се възможност да правят предложения за
временно лишаване от право на професия или дейност. На практика КЕВР и в момента има такава възможност, но тя се
отнася само до отнемането на лиценз за работа.
Промените в Закона за енергетиката въвеждат в законодателството европейски регламент от 2011 г. Той се отразява у нас
едва сега, тъй като доскоро нямаше работеща енергийна борса. Именно заради проблемите в нея и заради драстичното
поскъпване на промишления от до 60% работодателите от БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП подготвят протести в края на месеца.
Работодателите обявиха, че са отхвърлили поканата на енергийния министър Теменужка Петкова за нова среща. Очаквало
се на нея да присъстват и шефове на фирми от групата на Българския енергиен холдинг - НЕК, АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ
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"Марица-изток" 2 и др. В отворено писмо за отказа бизнесът изтъква, че срещи в подобен формат са провеждани вече два
пъти, но те не са довели до никаква промяна в ситуацията.
"Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол. Това ще бъде
единствено загуба на време и създаване на погрешно впечатление у обществеността, че се предприемат някакви
действия", заявяват те в отворено писмо.
РЕВИЗИЯ
За проверка на АЕЦ "Козлодуй", НЕК и "Марица-изток" 2 настояха от Реформаторския блок - Глас народен. Целта е да се
види дали те използват нелоялни търговски практики, дали са налице картелни споразумения помежду им или с някои от
търговците на пазара, както и дали изкуствено се създават дефицити в предлагането на ток в определени периоди на
засилено търсене, за да се завишат цените. В отворено писмо до министъра на енергетиката Теменужка Петкова те
изтъкват, че шоковото увеличение за бизнеса от до 60% би довело до поскъпване на повечето стоки и услуги.
Черно море
√ Работодателите отказаха среща с министъра на енергетиката заради пазара на ток
АОБР обяснява, че срещи в този формат вече са провеждани два пъти, но не са довели до никаква промяна в
ситуацията
Асоциацията е изпратила писмо, в което обяснява, че срещи в предвидения формат вече са провеждани два пъти, "но не
са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
"либерализирания" пазар на електроенергия".
Допълва се, че за участие в срещата са били поканени още държавните Български енергиен холдинг, НЕК, АЕЦ "Козлодуй",
ТЕЦ "Марица-изток 2", както и към Асоциацията за свободен енергиен пазар, Асоциация на търговците на електроенергия,
енергийния регулатор, КНСБ и КТ "Подкрепа".
От асоциацията допълват, че причините за отказа са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение. "Ние не
се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите проблеми могат да бъдат решени на нивото на
Министерството на енергетиката", пише в писмо до ресорния министър от името на организацията.
Според членовете й проблемите на свободния пазар на ток, за които те говорят активно през последния месец, вече могат
да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията по
енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол, посочват
работодателите.
Посочват, че може би ще се наложи да излязат на протест срещу ситуацията в българската енергетика, както това се случи
след въвеждането на ценовата добавка "Отговорност към обществото", с която се финансирали привилегиите на така
наречените американски топлоцентрали и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
В. Банкерь
√ Работодателите отказаха среща за тока
Асоциацията на организациите на работодателите в България (АОБР) са отказали среща в Министерството на енергетиката,
в която са поканени за участие от зам.-министъра на енергетиката.
Министерството бе поканило за участие работодателите, държавните производители на електроенергия, организации на
търговци на електроенергия, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и синдикати. Мотивът за отказа е, че
разговори в такъв формат вече са водени на два пъти.
От асоциацията обясниха, че отказват участие, защото срещи в подобен формат са провеждани вече два пъти, но не са
довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
„либерализирания“ пазар на електроенергия.
"Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол. Това ще бъде
единствено загуба на време и създаване на погрешно впечатление у обществеността, че се предприемат някакви действия.
Ние сме изключително огорчени, че може би ще ни се наложи за ВТОРИ път през последните години да излезем на открит
протест срещу ситуацията в българската енергетика. Вече имахме възможността да демонстрираме силата на
единомислието между българските работодатели и работниците в предприятията на организирания бизнес. Всички
помним как над 200 000 души протестираха в големите градове и София срещу безобразното повишаване на ценовата
добавка „Отговорност пред обществото“, с която се финансират привилегиите на така наречените „американски
топлоцентрали“ и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация", се казва в писмото.
Преди дни работодателите заявиха по време на пресконференция, че енергетиката се управлява зле и се оплакаха от
спекулативни оферти в търговци на електроенергия на свободния пазар. Те цитираха цена на тока от 100-120 лева за
мегаватчас и заявиха, че ще подадат жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), както и че готвят протест срещу
скъпия ток.
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The Bilgarian Times
√ Работодателите отказаха среща с министъра на енергетиката заради пазара на ток
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) е отхвърлила поканата за среща в Министерството на
енергетиката, насрочена за вчера, съобщава Асоциацията, в която влизат Конфедерацията на работодателите и
индустриалците (КРИБ), Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена
палата (БТПП) и Българската стопанска камара (БСК).
Асоциацията е изпратила писмо, в което обяснява, че срещи в предвидения формат вече са провеждани два пъти, "но не
са довели до никаква промяна в ситуацията около българската енергетика и особено около неприемливите отклонения на
"либерализирания" пазар на електроенергия".
Допълва се, че за участие в срещата са били поканени още държавните Български енергиен холдинг, НЕК, АЕЦ "Козлодуй",
ТЕЦ "Марица-изток 2", както и към Асоциацията за свободен енергиен пазар, Асоциация на търговците на електроенергия,
енергийния регулатор, КНСБ и КТ "Подкрепа".
От асоциацията допълват, че причините за отказа са изцяло принципни и не съдържат в себе си лично отношение. "Ние не
се съмняваме в желанието Ви за диалог, но не смятаме, че възникналите проблеми могат да бъдат решени на нивото на
Министерството на енергетиката", пише в писмо до ресорния министър от името на организацията.
Според членовете й проблемите на свободния пазар на ток, за които те говорят активно през последния месец, вече могат
да се решат само на най-високо ниво в йерархията на изпълнителната власт, във взаимодействие с Комисията по
енергетика в Народното събрание и ръководствата на парламентарните групи.
Опитът ни показа, че няма никакъв смисъл да водим разговори с тези, които спекулират на пазара и създават настоящата
опасна ситуация, в това число и с ръководителите на предприятията от държавния енергиен олигопол, посочват
работодателите.
Посочват, че може би ще се наложи да излязат на протест срещу ситуацията в българската енергетика, както това се случи
след въвеждането на ценовата добавка "Отговорност към обществото", с която се финансирали привилегиите на така
наречените американски топлоцентрали и на производителите на електроенергия от ВЕИ и чрез когенерация.
3 e-news.net
√ Работодателите внасят в КЗК искане за образуване на производство за цените на тока
Работодателските организации се вслушаха в съвета на енергийното министерство и енергийния регулатор и са готови да
внесат в антимонополната комисия искане за установяване на нарушения във връзка с цените на тока. Това става ясно от
съобщение на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Искането в КЗК е срещу държавните
производители на електроенергия.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) внесе в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
искане за образуване на производство за установяване на нарушение по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗЗК във връзка с цените,
определени на пазарите за търговия на едро с електроенергия, се казва в съобщението.
В искането се посочва, че основните доставчици на електроенергия на свободния пазар у нас са АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ
Марица изток 2 ЕАД, които осигуряват около 54% от годишното производство на електроенергия в България и решително
доминират производството на електроенергия за свободния пазар с дял от около 92%.
За първите девет месеца на 2017 г. двете централи реализират над 70% (или 9,94 ТВтч) от произведената от тях
електроенергия през своите онлайн електронни платформи, а през Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ)
продават 4,16 ТВтч. При това, за същия период средната цена, постигната на собствените им платформи, е 64,10 лв./МВтч,
докато средната им цена през БНЕБ е 78,48 лв./МВтч.
„Вероятно координираното поведение на двете централи при обявените начални цени по отделните тръжни процедури
резултира до стойности на коефициентите за брутна рентабилност на приходите от продажби на електроенергия
значително надвишаващи добрите практики“, се казва в искането на АОБР.
Междувременно по информация на БНР, работодателските организации са отхвърлили поканата за среща в
Министерството на енергетиката по проблемите с цените на тока за бизнеса. Те аргументират отказа си с това, че срещи в
подобен формат са провеждани вече два пъти, но не са дали резултат. Според работодателите проблемите могат да се
решат само на най-високо ниво в изпълнителната власт, във взаимодействие с парламентарната енергийна комисията и
ръководствата на парламентарните групи. Бизнесът отново напомня, че има готовност да излезе на протест.
От Министерството на енергетиката съобщиха за "Хоризонт", че независимо от отказа на работодателите, среща за цените
на тока ще има. В нея ще участват представители на производителите, на търговците, на борсата, на синдикатите, както и
на енергийния регулатор, уточняват от националното радио.
По-рано Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) информира чрез интернет страницата си, че започва проучване на
електроенергийния пазар в страната, във връзка с появилите се съобщения и изказвания през последните дни относно
наличието на спекулативни цени на електроенергията на свободния пазар по отношение на стопанските потребители и
изразените съмнения за синхронизираното им увеличение от лицензираните търговци на електроенергия.
Комисията за защита на конкуренцията съобщава, че внимателно наблюдава конкурентната среда на електроенергийния
пазар.
С оглед социално-икономическата значимост на енергетиката, обществения и институционален интерес, свързани със
свободната търговия на ел. енергия, Комисията извършва постоянен мониторинг на публично достъпни факти и
обстоятелства имащи отношение към правоприлагането на ЗЗК, се казва още в официалното съобщение.
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Обществената значимост на този сектор изисква извършването на ново широкоспектърно проучване на ситуацията на
пазара на електроенергия, което да даде на КЗК детайлна представа за настоящите пазарни процеси и за нуждата от
идентифицира евентуални допълнителни мерки, които да допринесат за правилното и ефективно функциониране на
конкурентната пазарна среда, коментират още от КЗК.
Financebg.com
√ Полусвободният пазар на ток доведе до шокови цени
Полусвободният пазар на ток доведе до шокови цени на електроенергията за фирмите.
Това вероятно в скоро време ще се отрази и на цените за бита, и в поскъпване на основни стоки. Министърът на
енергетиката Теменужка Петкова обаче не се притеснява от очертаващата се ценова спирала. Тя за пореден път препрати
ощетените компании към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и призова всеки, който има съмнения за
манипулации, да сезира институцията.
Изявлението на енергийния министър идва дни след срещата на национално представените работодателски организации
със синдикатите. Те решиха да организират съвместни протести, защото високите цени на енергията ще доведат до фалити
и до съкращения на работни места. Протестът ще се проведе след вота на недоверие, поискан от БСП, за да няма
евентуални политически спекулации. Най-вероятната дата е 31 януари.
„Цената на електроенергията на свободния пазар се определя от търсенето и предлагането“, отсече Теменужка Петкова
пред bTV. Тя изтъкна, че държавата няма как да влияе върху цените и призова фирмите, които имат съмнения за спекула,
да сезират Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Петкова добави, че от 2016 г. работи българската независима
енергийна борса, на която постигнатите цени са идентични с тези на борсите в съседни държави. Оправданието на
търговците е сходно – цените в региона се повишават и затова и нашите нямало как да са много по-различни.
Според работодателите обаче става въпрос за манипулация на пазара. „На борсата има двама продавачи – АЕЦ „Козлодуй“
и ТЕЦ „Марица изток“ 2. На борсата се пускат малки количества, които вдигат цената с огромни проценти. В същото време
за деветте месеца на миналата година увеличението на тока при АЕЦ и държавната ТЕЦ е под 5%. Откъде идва тази
разлика“, коментира пред в. „Сега“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Министър Петкова изтъкна, че от няколко години бизнесът получава подкрепа от държавата. „До този момент тази
държавна помощ е над 270 млн. лева за година, година и половина“, заяви тя. Подпомагането е в различни проценти в
зависимост от сектора и големината на предприятията и покрива част от добавката „задължение към обществото“. То е
предназначено да покрие дефицитите на НЕК. Заради тази добавка, наложена през 2015 г., се стигна до масови протести
на големите потребители на електроенергия. Министър Петкова добави, че тази помощ ще се получава от предприятията
до 2020 г., а дали и как ще се подпомагат фирмите след това, не е ясно, информира segabg.com.
ГАЗ
Като „труден процес“ определи министър Петкова заявеното желание от страна на азербайджанската компания „Сокар“
да навлезе на пазара за битова газификация у нас. „Все пак трябва да се започне от някъде“, добави тя и сравни ситуацията
у нас с тази в Грузия. Петкова изтъкна, че само за няколко години от влизането на „Сокар“ на грузинския пазар вече имало
няколко хиляди газифицирани абонати. В България за 20 години газификацията остава в рамките на около 3%, посочи тя.

Важни обществено-икономически и политически теми

Expert.bg
√ Експерти: До края на председателството България трябва да е в ERM-2
Искаме до края на европредседателството България да бъде член на механизма ERM-2. Това каза проф. д-р Лалко
Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет (ИСС), на пресконференция относно присъединяването на
България към ERM-2 и еврозоната.
Проф. Дулевски припомни, че България е заявила намерението си за влизане в еврозоната още през 2016 година. „За
съжаление това решение не зависи от нашите намерения. Елегантно, с фина съгласуваност, това решение за България се
отлага. Имаме стъпки през 2009-2010 година, имаме стъпки през 2016-2017 година. Имаме обаче едно елегантно „не“. Ето
защо ние казваме, че сега е моментът. Няма друг момент за България, защото България изпълнява всички условия
технически, защото България сега, в момента, е в центъра на фокуса на прожекторите, на управлението на този Съюз, има
своята позиция. И днес България трябва да настоява. Искаме до края на европредседателството да бъде решен този
въпрос, България да бъде член на механизма ERM II, пак на принципа на тихата дипломация“, заяви Дулевски, цитиран от
"Фокус".
Той отбеляза, че и правителството в лицето на финансовия министър Горанов вече официално е заявило тази позиция – че
ще кандидатстваме през юни. „Ето в този момент ние единни, силно и ясно казваме, че силно подкрепяме тази стъпка на
правителството, настояваме пред всички европейски институции и Европейската централна банка да оценят по
достойнство усилията на България и покриването на всички критерии, и всички наши партньори да подкрепят усилията на
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България да стане член на тази зона“, посочи още председателят на ИСС. По отношение на въпроса цел ли е еврозоната,
той припомни, че същият се е разпростирал и за членството ни в ЕС.
„Членството в еврозоната е цел сега, но то трябва да се превърне в средство и най-мощния фактор за просперитета на тази
държава“, коментира проф. Дулевски. По отношение на развилия се миналата година дебат за петте сценария за бъдещето
на ЕС, той изказа опасение, че точно еврозоната може да стане разделителната зона, заради която да видим Европа на две
скорости.
Investor.bg
√ Вл. Горанов: Не търсим евтин дивидент от присъединяването ни към еврозоната
Евродепутатите определиха желанието на България да се присъедини към еврозоната като „признак за умно
мислене“
България не търси евтин дивидент от присъединяването си към еврозоната, ние стриктно спазваме фискалните правила
на ЕС и сме си научили уроците от 90-те години. Това заяви българският финансов министър Владислав Горанов по време
на дебати в комисията по финанси в Европейския парламент (ЕП), излъчени във видеосистемата на институцията.
Той представи приоритетите на страната ни като председател на Съвета на ЕС, изтъквайки фокуса ни към Банковия съюз,
укрепването на икономическия и монетарния съюз, както и корпоративното облагане в общността.
България има установен валутен борд и българският лев е фиксиран към еврото вече повече от 20 години, каза още Горанов
пред европейските депутати. Затова и страната ни няма да загуби конкурентоспособност на икономиката си – и сега
централната ни банка няма функции да определя монетарната политика, каза още финансовият министър.
„Ние сме включени в кръвоносната система на еврозоната като едно външно тяло“, каза още той и допълни, че като цяло
страната ни се влияе от политиката на ЕЦБ и състоянието на еврозоната.
България не е заплаха за еврозоната – от гледна точка на фискалните правила сме добър, а не лош пример, увери още
Горанов.
Евродепутатите определиха желанието на България да се присъедини към еврозоната като „признак за умно мислене“.
По време на дискусията бяха повдигнати въпроси за увеличаване на публичните разходи и повишаването на заплатите, за
да се ускори икономическото развитие, както и за ефективността на Кохезинната политика.
Според българския финансов министър нивото на задлъжнялост в общността е доста високо и попита дали разходите за
повишаване на доходите трябва да става за сметка на дълговете и поясни, че не вярва, че автоматичното увеличаване на
разходите води до икономически растеж.
"Безграничното увеличавне на разходите за сметка на дълг не е далновидна политика. В София не го прилагаме",
категоричен беше той.
Горанов коментира и Кохезионната политика, като заяви, че тя е изиграла съществена роля за увеличаване на брутния
вътрешен продукт на страната ни.
По отношение на Brexit и новата финансова рамка Горанов отбеляза пред евродепутатите, че на този етап разговорите за
финансирането на бюджета се водят по грешен начин. Първо трябва да определим политиките, а след това - да ги
изпълним със съдържание, заяви той
√ България се завърна в ТОП 50 на най-иновативните икономики
Южна Корея е на първо място за пета поредна година, а САЩ за първи път изпадат от челната десетка
България се завърна в класацията на Bloomberg за 50-те най-иновативни икономики, след като миналата година изпадна
от списъка. През 2018 г. страната ни заема 41-о място – изкачване с една позиция от последния път, в който сме
присъствали в индекса (2016 г.).
Страната ни получава общ резултат от 51,54 точки. Оценката за всяка държава е изготвена на базата на седем критерия,
включително разходи за научноизследователска и развойна дейност и концентрация на високотехнологични публични
компании.
Най-добре страната ни се е представила в сферата на добавената стойност на производството, където сме 34-ти. Най-ниска
позиция имаме по отношение на патентната дейност, където се нареждаме на 48-о място. В останалите категории заемаме
позиции между 37-а и 41-а.
И тази година, също както през 2017 г., първите две места в индекса са за Южна Корея и Швеция, а челната тройка допълва
Сингапур, който се изкачва с три позиции. Азиатският град държава изпреварва европейските икономики Германия,
Швейцария и Финландия благодарение на добрите резултати по отношение на ефективно образование, което включва
дялът на нови работещи вишисти с научно и инженерно образование.
Тази година за първи път САЩ изпадат от челната десетка, като вече са единадесети. Понижението с две места се дължи
най-вече на значително по-слабото представяне в категорията за ефективност на образованието. По този показател САЩ
са на 41-о място, четири места след България.
По-зле се оценява и добавената стойност за производство, като подобрението при оценката на продуктивността не може
да компенсира изоставането.
„Не виждам доказателства, които да показват, че тази тенденция няма да продължи“, коментира американското
представяне председателят на Фондацията за информационни технологии и иновации във Вашингтон Робърт Аткинсън.
Южна Корея остава световен лидер за пета поредна година. Samsung Electronics Co. - компанията с най-голяма пазарна
капитализация в страната, е получила повече патенти в САЩ от който и да е било друг от началото на това хилядолетие с
изключение само на International Business Machines Corp.
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Китай се изкачва с две позиции и се нарежда на 19-то място благодарение на подобрена ефективност на образованието и
увеличен брой нови патенти на технологични иноватори като Huawei Technologies Co.
Една от страните, отбелязващи най-голямо подобрение в представянето си е Турция, която се изкачи с четири места до 33та позиция.
От друга страна - най-големите губещи през тази година са Нова Зеландия и Украйна, които изпадат също с четири места.
Независимо от това движението в тазгодишната класация е далеч по-ограничено в сравнение с миналата, когато Русия
отбеляза спад от 14 места заради санкциите във връзка с кризата в Украйна и по-ниските цени на енергийни източници. В
настоящия индекс Москва се изкачва с едно място до 25-а позиция.
News.bg
√ Властта оцеля!
Кабинетът Борисов 3 очаквано оцеля. За събарянето на властта гласуваха 103. В подкрепа на управлението на Бойко
Борисов се обявиха 131. За да е успешен един вот на недоверие са нужни минимум 121 депутатски гласа.
Преди гласуването червените излязоха с декларация. Валери Жаблянов критикува изявлението на председателя на НС
Цвета Караянчева след отчета на държавния глава. Социалистите се разграничават от позицията й.
Не можете да изразите такава колективна оценка, подчерта той. Червените отново захапаха отсъствието на премиера
Бойко Борисов по време на вота. Това подкопава рейтинга на парламента, подчерта Жаблянов. Неговото отсъствие
унижава парламента, смята той.
Цветан Цветанов защити Караянчева. Той посочи, че президентът трябва да е обединител на нацията, а не разединител.
Румен Радев не трябвало да противопоставя институциите. Да дадем заслуженото на премиера, призова Цветанов. На вас
темата председателство ви е далечна, обърна се към червените. Социалистите трябвало да се извинят на управляващите
след изнесените от Делян Добрев срещи на Елена Йончева в КТБ.
Припомняме, БСП водеше разговори с ДПС за съвместно внасяне на вота на недоверие, но от движението обявиха, че ще
гласуват за вота, без да бъдат негови вносители и със свои доводи.
Първоначално от "Воля" също възнамеряваха да участват във внасянето на вота на недоверие, но впоследствие лидерът
на партията Веселин Марешки заяви, че "Воля" няма да подкрепи вота. Той обоснова това с липсата на алтернатива. Думите
му за вота после повтори и почетният председател на ДПС Ахмед Доган
Премиерът Бойко Борисов не присъства в пленарната зала, тъй като замина за Кралство Лихтенщайн, изпълнявайки
задълженията към европредседателството ни.
Cross.bg
√ КЕВР ще може да проверява, разследва и наказва
Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промените в Закона за енергетиката, с които се
дават по-големи права на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), свързани с пазара на едро.
Ако те бъдат приети, регулаторът вече ще има правомощия да разследва и налага глоби, обясни преди дни енергийният
министър Теменужка Петкова.
„Ръцете на регулатора се развързват така, както предвижда регламентът на Европейската комисия – регулаторът да може
да упражнява своите контролни правомощия по отношение на търговията с електрическа енергия на едро. Нищо поразлично от това, което регламентът предвижда. КЕВР ще има функции да може да проверява, да разследва и съответно
да упражнява своите правомощия“.
БНР
√ Евростат отчита намаляване на държавния дълг в ЕС и в България през третото тримесечие на 2017 година
България остава сред трите страни - членки на съюза с най-ниски нива на дълга
Държавният дълг в целия Европейски съюз и в частност в еврозоната се понижи като процент от БВП през третото
тримесечие на миналата година, показват данни на Евростат. Нивото на държавния дълг в България също бележи
понижение както спрямо второто тримесечие, така и на годишна база (спрямо третото тримесечие на 2016-а година) и
остава сред най-ниските в ЕС, отбелязва европейската статистика.
В края на третото на 2017-а година дългът на всички 28-те членки на ЕС се понижи до 82,5% от БВП на региона спрямо 83,3%
през предходните три месеца и под 82,9% преди година (през третото тримесечие на 2016-а).
От своя страна държавният дълг в еврозоната се сви за същия период до 88,1% от БВП от 89,0% през периода април - юни
2017-а и спрямо ниво на дълга от 89,7% от БВП преди година.
Според Евростат през третото тримесечие на 2017-а година най-ниско ниво на държавния дълг като процент от БВП е
отчетен в Естония (8,9%), следвана от Люксембург (23,4%) и България (25,6%), докато най-високи нива на дълга са отчетени
в Гърция (177,4% от БВП), Италия (134,1%) и Португалия (130,8%).
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Графика на държавния дълг спрямо БВП през третото тримесечие на 2017 година

Спрямо второто тримесечие на миналата година три страни - членки на ЕС регистрират повишение на техния държавен
дълг в края на третото тримесечие, докато при 23 членки на съюза има намаляване на дълга като процент от БВП, а в
Люксембург има стабилизация на държавния дълг. Най-солиден спад на дълга на тримесечна база беше отчетен в Чешката
република (понижение с 4,3 процентни пункта), Кипър (с 2,9 пункта), Литва (с 2,3 пункта ) и България (с 2,1%), докато найсолидно увеличаване на държавния дълг беше регистрирано в Гърция (повишение с 1,3 процентни пункта) и Белгия (с 0,9
пункта).
На годишна база (спрямо третото тримесечие на 2016-а година) най-солидно повишение на отношението дълг към БВП е
отчетено в Италия (повишение с 2,0%), Люксембург (с 1,7%) и Франция (с 1,0%), а най-солиден спад е отчетен в Кипър
(понижение със 7,4 процентни пункта), Холандия (с 4,5%), Малта (с 4,4%) и Германия (с 4,1%).
Данните на Евростат показват, че държавният дълг на България се е понижил през периода юли - септември 2017-а година
до 25,6% от БВП, достигайки 25,021 млрд. български лева спрямо 27,7% през второто тримесечие (26,662 млрд. лева) и
спрямо 28,5% от БВП година по-рано (26,307 млрд. лева).
По този показател нашата страна продължава да бъде сред трите държави от ЕС с най-ниско ниво на дълга в процентно
отношение, изпреварена единствено от Естония и Люксембург.
Econ.bg
√ БНБ отчете ръст на кредити и депозити
В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,414 млрд. лева и нарастват на годишна база със 7,4%
В края на декември 2017 година ноември депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в
размер на 72,383 млрд. лева.
Годишното им увеличение е с 6,1% след растеж с 5,3% през ноември, показват данни на Българската народна банка (БНБ).
Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 22,038 млрд. лева (22,1% от БВП), нараствайки на годишна база
с 13,8% след тяхно повишение с 12,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия
намаляват с 26,9% на годишна база след понижение с 28,3% през ноември и достигат 2,518 млрд. лева (2,5% от БВП).
През декември депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер
на 47,827 млрд. лева (48% от БВП), като се увеличават на годишна база с 5,4% след растеж с 5,1 на сто през ноември 2017а година.
В същото време кредитите за неправителствения сектор в края на декември са в размер на 52,942 млрд. лева (53,1% от
БВП) спрямо кредити за 53,252 млрд. лева през ноември (53,4% от БВП), като нарастват на годишна база с 4,8% (спрямо
декември 2016 година).
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават в края на 2017 година с 1,7% на годишна
база след повишение с 1,3% през ноември и достигнат 31,083 млрд. лева (31,2% от БВП). Кредитите за домакинства и
НТООД са в размер на 19,626 млрд. лева (19,7% от БВП), като спрямо декември 2016 година те се увеличават с 6,0% след
повишение с 6,4% през предходния месец.
В края на отчетния месец жилищните кредити са за 9,414 млрд. лева и нарастват на годишна база със 7,4% (при годишно
увеличение с 6,8 на сто през ноември), докато потребителските кредити възлизат на 7,737 млрд. лева и са с 5,8 на сто над
нивата от края на 2016 година след тяхно повишение с 6,7% месец по-рано.
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В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,233 млрд. лева (2,2% от
БВП), нараствайки на годишна база с цели 54,1% след тяхно повишение с 37,1% през ноември 2017-а.
Нетните чуждестранни активи в края на 2017-а година нараства с 4% спрямо година по-рано, достигайки 51,738 млрд. лева
спрямо 51,192 млрд. лева в края на ноември месец.
През декември 2017 чуждестранните активи се увеличават с 2,7% (след повишение с едва 0,9% година по-рано), достигайки
60,798 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,061 млрд. лева, намалявайки на годишна база с 3,9 на
сто (след понижение с 0,9% през ноември 2017 г.).
БНТ
√ НАП напомня за отстъпката за подаване на декларация онлайн
Националната агенция за приходите напомня, че срокът за ползване на 5-процентна отстъпка за подаване на декларация
за облагането на доходите изтича на 31 януари, съобщават от пресцентъра на НАП.
Уведомителни имейли са получили 174 000 клиенти на НАП. В електронните писма приходната агенция уведомява
гражданите и за променения ред за ползването на отстъпката при подаване на годишната данъчна декларация за облагане
на доходите на физическите лица през тази година. Електронни писма са получили всички клиенти на администрацията,
които са декларирали електронен адрес пред НАП и са подали декларации за облагане на доходи през миналата година.
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5-процентна
отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие
за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към
момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2018 г. Найбързо и лесно по интернет декларация се подава с персонален идентификационен код.
Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2018 г. Информация за попълване и подаване
на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18
700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП.
Kmeta.bg
√ Варна заделя над 118 млн. лв. за образование
Рекордните 118 579 000 лева са предвидени за образование в бюджета на община Варна за тази година. Сумата надвишава
с 14,4 млн. средствата за същата функция в първоначалния бюджет за миналата година и заема малко над 30% от общия
бюджет на общината, който тази година е 393 млн. лв. Размерът й бе одобрен на днешното заседание на постоянната
общинска комисия „Наука и образование“. За държавно делегирани дейности са заделени над 96 млн. лв., за
дофинансиране – 2,5 млн. лв., а за общински дейности – близо 20 млн. лв.
Рекордна е стойността и на капиталовата програма на функция „Образование“ за 2018 г. Тя е в размер на 6 721 958 лв. С
тях ще бъдат направени редица ремонти и подобрения в общинските детски и учебни заведения.
Малко над 1,5 млн. лева са заложени за обновяването на Младежкия дом. Със средствата ще бъде изграден външен
асансьор, покривът ще се превърне в зелена тераса с растителност, а фасадата ще придобие нов облик.
Около 1 млн. лв. ще отидат за проектиране и преустройство на сграда на ул. „Ген. Колев“ в детска градина за 4 групи. За
нова сграда на ДГ „Иглика“ в кв. „Виница“ са заделени 800 000 лв., а с 482 000 лв. ще се вдигне и нова постройка за ДГ
„Карамфилче“. Сред по-значимите обекти в капиталовата програма е и преустройството на столовата в актова зала на I
Езикова гимназия. Това ще струва на местната хазна 900 000 лв.
√ МРРБ ще прави подземен кадастър за ВиК
Изграждането на подземен кадастър, който ще описва цялата ВиК мрежа в страната, е една от идеите, които ще залегнат
в новия Закон за водоснабдяването и канализацията. Днес започва обществената консултация за изготвяне на
законопроекта. В рамките на 30 дни всички заинтересовани страни могат да изпратят своите коментари и предложения на
имейл zvik@mrrb.government.bg или на пощенския адрес на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
С новия закон ще се урежда стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и
предоставянето на ВиК услугите, като се дефинират права и задължения на потребителите. Ще се регламентира редът за
планиране на развитието, изграждането и управлението на ВиК системите, консолидацията, разработването на
регионални генерални планове, възникване и учредяване на сервитути и упражняване на произтичащите от тях права.
По време на консултацията ще бъдат приемани предложения за управлението на ВиК системите и съоръженията след
приключване или изтичане на действащите към момента договори за тяхното стопанисване, поддържане и експлоатация
и предоставяне на ВиК услугите, промени в границите на обособените територии или броя на ВиК операторите, начинът
на управление на активите и др.
Като приложение на обществено обсъждане се подлага и Механизъм за гарантиране на защитата на уязвимите
потребители и/или ползватели в контекста на Стратегията за финансиране на ВиК отрасъл. Защитата на тези лица ще се
реализира чрез закона и затова в него се дефинират термините „ползвател на ВиК услуга", „уязвим потребители/или
ползвател" и „гарантирано минимално количество водопотребление".
Една от мерките в механизма, която се пуска за обществено обсъждане е за определените като уязвими потребители и/или
ползватели на ВиК услуги да се гарантира разходването на минимално водно количество до 50 л вода на човек на ден или
1,5 куб. м на месец с цена от 1 лв./куб. м. Разликата до определената от съответния ВиК оператор цена ще се субсидира от
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държавния бюджет. Освен това доставката, монтажът и пломбирането на водомер в полза на уязвими лица да се извършва
от оператора, а разходите да му се възстановяват от държавния бюджет като част от изплащаната му субсидия.
В механизма се предлага мерките за защита на уязвимите потребители и/или ползватели да се осъществяват чрез
взаимодействие между създаден със Закона за ВиК Фонд и ВиК операторите. Регламентацията на финансовите
взаимоотношения по този начин ще осигури по-ефективен контрол на разходване на ресурса и ще ограничи максимално
излишните разходи за администриране на процеса по разплащане.
Информация за лицата, попадащи в обхвата на групите уязвими потребите, ще бъде подавана на Фонда от Агенцията за
социално подпомагане.
Economy News
√ +€12.2 млн. за пограничните райони със Сърбия
В пограничния район между България и Сърбия ще бъдат инвестирани 12.2 млн. евро. Това съобщиха от пресслужбата на
Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Втората покана за набиране на проекти по
Програмата за трансгранично сътрудничество между двете страни е обявена. Срокът за кандидатстване е 23 април.
Набират се проекти по трите приоритетни оси на програмата - "Устойчив туризъм", "Младежи" и "Околна среда", като
кандидатстването ще е изцяло електронно.
Допустими за финансиране ще бъдат проекти за повишаване на туристическата атрактивност на региона или създаване на
трансграничен туристически продукт, за опазване на природата или съвместното управление на риска. Ще се финансират
също и проекти за придобиване на нови умения и предприемачество в трансграничния регион. Той включва областите
Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил в България и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот,
Ябланица и Пчиня в Сърбия.
Проектни предложения по поканата могат да подават регионални туристически асоциации, неправителствени
организации, фондации, търговски палати, бизнес асоциации или клъстери, образователни или обучителни центрове,
университети и научно-изследователски институти, регионални и браншови агенции за развитие, централни и регионални
служби и структури на държавни институции или администрации, музеи, библиотеки, читалища и др.
Пълният пакет документи за кандидатстване, включително и насоките, са публикувани на интернет страниците на
министерството.
В. Земя
√ Чужди фермери с голям интерес към българските сортове пшеница
Има голямо търсене на български сортове пшеница от чужди фермери. Това каза доцент Златина Ур от Институт по
растителни генетични ресурси „Константин Малков“ в град Садово, предаде “Фокус“. „Има много голям интерес от Турция
и Португалия, защото на тях им трябва качествена пшеница“, каза доцентът.
По думите ѝ чуждите кооперации търсят български сортове с по-голямо съдържания на глутен, за да не слагат
допълнителни подобрители. „Идваха колеги от Португалия и казаха, че за подобрители на техните брашна са слагали
български сортове пшеница“, коментира доц. Златина Ур. Тя каза още, че българските фермери търсят и купуват чужди
сортове, тъй като получават правото да ги плащат разсрочено. „Като селекционер мога да кажа, че сортовете, които се
внасят у нас, като качество не са толкова добри и не са толкова приспособени. По думите ѝ един сорт, който е направен и
създаден в наши условия, дава по-добри резултати. Според доцента зимните условия и силни ветрове не се отразяват зле
на различните сортове пшеница и растения у нас.
Profit.bg
√ Доларът се срина до ново тригодишно дъно
Щатският долар продължи спада си в четвъртък сутринта и достигна най-ниските си нива от началото на ноември 2014 г.
насам. Основната причина за натиска върху "зелените пари" бе вчерашното изказване на американския финансов
министър Стивън Мнучин, който заяви, че поевтиняването на валутата не притеснява по никакъв начин американското
правителство.
Изявлението, което той направи по време на Световния икономически форум в Давос, е важно за пазарните участници,
защото представлява крачка встрани от досегашната официална политика на САЩ. Всички финансови министри от 90-те
години насам, когато Робърт Рубин зае поста в администрацията на Бил Клинтън, са поддържали тезата, че силният долар
съвпада с националния интерес.
Мнучин обаче изтъкна, че ниският курс на долара в момента е добър за външнотърговския баланс и създава нови
възможности. Все пак той не пропусна да добави, че в дългосрочен план курсът на долара отразява силата на
американската икономика и че той ще продължи да бъде водещата резервна валута в световен мащаб.
Това уточнение обаче не беше достатъчно да спре доларовите разпродажби и тази сутрин "зелените пари" загубиха още
позиции. Доларът падна до 1,2445 спрямо еврото, а британският паунд достигна нива от над долар и 43 цента за първи път
от началото на юни 2016 г. (тоест от преди референдума за брекзит). Доларът поевтиня и спрямо японската йена до
равнища от под 109 - най-ниските за последните четири месеца и половина.
Силната йена се отрази негативно на капиталовите пазари в Япония днес, защото, за разлика от Стивън Мнучин,
износителите в Страната на изгрюващото слънце никак не гледат с добро око на поевтиняващия долар. Водещият борсов
индекс Nikkei 225 загуби над 1% от стойността си по време на днешната търговска сесия.
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Иначе на останалите пазари в азиатско-тихоокеанския регион търговията остана в сравнително тесни граници, а индексите
се движат почти без промяна след деветте поредни повишения и отчетения в сряда исторически връх за регионалния
бенчмарк MSCI Asia Pacific.
Златото пък продължи възходящата си тенденция, повлияно от слабия долар. Ценният метал се търгува на нива от близо
1365 долара за тройунция.
В следващите часове фокусът на вниманието на пазарните участници, а и на световните политически лидери, ще бъде
насочен към изказването на американския президент Доналд Тръмп пред делегатите на Световния икономически форум.
В Европа пък Марио Драги и неговите колеги от Европейската централна банка ще проведат редовното заседание, на което
ще вземат решение за лихвените равнища в еврозоната.
Инвеститорите очакват от президента на ЕЦБ да осветли намеренията си по отношение на монетарната политика, защото
поскъпването на единната валута може да се окаже пречка пред плановете за постепенно намаляване на финансовите
стимули и плавно повишение на лихвите.
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