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НПРО, АОБР; ФОРМАТ "4+2"-30/05/2022 - (БРОЙ НОВИНИ: 1)   

Заглавие: Съдиите по вписванията оцеляха за новата мега агенция 
 
Дата: 29.05.2022 10:05 
Медия: Банкеръ Параграф 22 

Управляващата коалиция внесе в Народното събрание цялостен проект на Закон за Държавна агенция по 
вписванията (ДАВ), която да обедини най-важните структури по поддръжка на специализирани регистри. 
Бъдещата мега агенция е предвидена като шапка на администрациите на сегашните Агенция по вписванията 
(АВ), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) , Главна дирекция "Гражданска регистрация и 
административно обслужване" (ГРАО) и Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Така дейността им ще 
бъде прехвърлена от правосъдното и регионалното министерства към Министерския съвет, като Агенцията по 
вписвания е с най-много администрирани регистри - Имотен, Търговски, БУЛСТАТ и на юридическите лице с 
нестопанска цел. 

Създаването на новата мега агенция като основен елемент от реформата на регистърното производство е 
фиксирана в коалиционното споразумение за съвместно управление. През февруари управляващите направиха 
опит да внесат промени в тази насока, но без обществено обсъждане и през преходните разпоредби в Закона за 
бюджета. Номерът им обаче не мина, защото ремонтът предвиждаше и качествено нов статут на съдиите по 
вписванията. 

Идеята за принизяването на съдиите по вписванията от магистрати в редови държавни служители бе посрещната 
с бурно възмущение и остри протести. 

В открито писмо до президента и ръководството на Народното събрание, Българската асоциация на съдиите по 
вписвания 

изрази категорично несъгласие с тази "реформа"  

и настоя за спешна среща с всички отговорни институции. Браншовата организация отправи и апел да бъдат 
правени такива реформи, които да не внасят сътресения в действащи институти и да защитават едновременно 
интересите и на обществото, и на отделния гражданин, и на бизнеса, и на държавата като цяло. Подчертано 
беше, че след като в сайта на финансовото министерство е бил качен за обществено обсъждане един 
проектозакон за държавния бюджет, в Народното събрание е бил внесен законопроект с десетки допълнителни 
параграфи, съчинени незнайно къде и от кого. 

"С внесените в Народното събрание преходни разпоредби към Закона за бюджета наблюдаваме безпрецедентна 
подмяна на едно съдебно-охранително производство и превръщането му в административно такова, като 
инструмент на изпълнителната власт.  

Министерски съвет е злоупотребил с правомощията си,  

изменяйки с преходни и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет редица други закони, които не 
са с бюджетен характер. Считаме, че това е направено с цел да се спести провеждане на законовите процедури, 
предназначени да обезпечат прозрачността и ефективността на законодателния процес", написа съсловната 
организация на съдиите по вписвания.  

https://www.paragraph22.bg/22-analizi/read/sudiite-po-vpisvaniiata-oceliaha-za-novata-mega-agenciia


От асоциацията напомниха, че въпросът относно статута и мястото на съдиите по вписванията нееднократно е 
поставян "поради определени влияния и интереси", но след осъзнаване на риска от страна на предишните 
управляващи, благоразумието винаги е надделявало и до хаос по отношение собствеността не се е стигало. 

Постигането на оптимална правна сигурност за гражданите и бизнеса по отношение на недвижимата собственост 
е обявено за несъвместимо с абсолютна централизация в полза на изпълнителната власт и липса на контрол 
върху нотариалното производство. Посочено е, че вписването представлява естествено продължение на 
нотариалната дейност и се извършва от съдия по вписванията - като съдебен орган в режим на независима 
преценка и контрол, каквото е било в своята сто годишна история.  

"Собствеността върху недвижими имоти  

представлява 90% от националното богатство на България.  

Охраната на тези отношения следва да бъде развита към още по-висока степен на гаранции, вместо да бъде 
администриран този процес и чрез това българската държава да се превърне в наблюдател в регистрирането на 
статистическа информация, без възможност за гарантиране и превенция освен по исковия съдебен ред. Това ще 
доведе до драстично натоварване на съдилищата, защото исковата защита остава единствения начин на защита 
срещу незаконните действия, поради липсата на сега съществуващата държавна превенция в лицето на съдиите 
по вписванията", написаха още от асоциацията. 

В добавка беше посочено, че всички класации относно защита правото на собственост по света регистрират 
българския феномен на процъфтяващи имотни измами. И че преминаването на съдиите по вписванията към 
централизиран орган на изпълнителната власт, какъвто е администрацията на Агенцията по вписвания, само ще 
задълбочи проблема с несигурността на гражданския оборот предвид печалната й слава. Като започнем от срива 
на Търговския регистър, минем през неуредиците с регистъра БУЛСТАТ и забавеното стартиране на Регистър за 
особените залози, та се върнем на вечно болната тема 

"Защо в България фирма се краде по-лесно от велосипед?"  

Становище в подкрепа на съдиите по вписванията пусна и Обединението на представителните организации на 
работодателите, в което членуват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. В него се казва, че превръщането на съдиите в 
държавни служители и тоталното им подчинение на изпълнителната власт, крие огромни рискове за опазването 
на собствеността на гражданите и юридическите лица. В позицията си работодателите настояват, че тази 
промяна ще осуети и създаването на Имотния регистър, предвидено в Закона за кадастъра и имотния регистър 
от влизането му в сила през 2001 година. 

Всъщност, сегашният законопроект представлява устройствен закон за обединяване на съществуващите 
структури по поддръжка на регистрите в нова мега агенция, но без промяна в статутите и на служителите им, и на 
съдиите по вписвания. Предвидено е бъдещата Държавна агенция по вписванията (ДАВ) да е към Министерския 
съвет, който да избира нейния председател. 

В мотивите на вносителите, предложената структурна реформа е аргументирана с "необходимостта от  

изграждане и поддържане на ефективно държавно управление,  

оптимална институционална рамка, развитие на електронното управление и дигиталната трансформация на 
обществото и справедлива финансова тежест за гражданите и бизнеса при функциониране на 
административните структури". 

Приложен е критичен анализ на начина за определяне на таксите при отделните регистри с извода за наличие на 
"квази данък" и на "порочни практики по формирането на размерите, управлението на приходите и натоварването 
на гражданите и бизнеса, особено от съществуващата Агенция по вписванията". 

В тази връзка е предложението ДАВ да бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства, "което ще 
позволи да бъде изградена система, при която ще бъдат съобразени принципите за издръжка на държавните 
органи от данъчни плащания и реализиране на приходи, само по отношение на предоставените реални 
административни услуги".  

 

 

 



НПРО, АОБР; ФОРМАТ "4+2"-31/05/2022 - (БРОЙ НОВИНИ: 15)  

Заглавие: АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК с предложения за промени в Закона за енергетиката 
 
Дата: 30.05.2022 13:57 
Медия: Publics 

 

Добри Митев, председател на Българската стопанска камара и председател на АОБР за 2022 г., от името на 
АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК, изпрати предложения за изменение и допълнение в Закона за енергетиката до 
Радослав Рибарски, председател на Комисията по енергетика. Писмото гласи: 

"Ценовите равнища на пазарния сегмент "ден напред" на търговската платформа на БНЕБ ЕАД продължават да 
бъдат изключително високи. За периода 1-27 май 2022 г. средноаритметичната цена на електрическата енергия е 
399,50 лв./MWh, а среднопретеглената – 401,74 лв./MWh. За април тези стойности са, съответно - 340,36 лв./MWh 
и 344,01 лв./MWh. Компенсациите, получавани за цените на електроенергията, оказват безспорно подкрепящ 
ефект за бизнеса. Въпреки това, винаги сме ги разглеждали като временна мярка за подпомагане на небитовите 
потребители. Считаме, че пазарът има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на 
цената, стабилност на физическата доставка и да отворят вратата за възможности за управление на риска. 

Такива решения ще бъдат от полза както за потребителите, така и за производителите и търговците. 
Дългосрочна мярка от такъв тип е възобновяване на предлагането на продукти със срок на доставка от минимум 
6 месеца или една година (т.нар. "дълги договори"). Настоящата практика на предлагане на продукти със срок на 
доставка от седмица, месец или тримесечие не може да се окачестви като предлагане на дългосрочен продукт. 
От юли 2021 г. насам Работодателските организации предлагат предприемане на мерки за осигуряване на 
дългосрочна доставка, вкл. и чрез т.нар. "маркет мейкър". За съжаление, досега сме получавали единствено 
обещания.  

Изрично следва да се отбележи, че и понастоящем има възможност за предлагане на продукти с дълъг срок на 
доставка на сегмента "Централизиран пазар на двустранни договори" (ЦПДД). Доколкото, обаче, съществува 
задължение производителите да предлагат енергията си на борсовата платформа, което не е съпътствано от 
задължение за осигуряване на минимални количества енергия за всеки пазарен сегмент, логично 
производителите предлагат голяма част от енергията си на пазар "ден напред". Тези, които предлагат енергия на 
ЦПДД, предпочитат месечни и седмични периоди на доставка.  

Освен това, в момента търговете на TEЦ "Марица-изток" 2 за тримесечие са единствени на пазара, като 
централата предлага тримесечните продукти със 100 лв. рискова премия (т.е. търси се същата възвръщаемост 
като от спот пазар). Смисълът на дългосрочните продукти е точно обратен за енергоинтензивната 
индустрия.Всичко това води до неравнопоставеност на потребителите спрямо други пазарни участници. В 
допълнение на гореизложеното, сегашната ситуация е в нарушение на препоръките на ЕК от май 2021 г., в които 
е отбелязано, че търгове за форуърдни продукти следва да се проведат още през юни 2021 г.  

Липсата на предлагане на продукти с по-дълъг срок на физическа доставка създава пречки и пред развитието на 
финансови продукти за управление на риска. Наред с това, високата експозиция на потребителите към 
краткосрочния пазар у нас води до по-високи средни цени за индустрията спрямо западноевропейските ни 
конкуренти. Средната цена за периода януари-април 2022 г. у нас е 200,55 EUR/MWh. След приспадане на 
осреднения размер на компенсацията за същия период, осреднената цена на електроенергията става 121,30 
EUR/MWh.  

Според данни, публикувани в проучването на белгийските енергийни регулатори "A European comparison of 
electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers", средните цени на 
електроенергията за индустриални потребители с консумация над 100 GWh/год. във Франция, Германия, Белгия 
и Нидерландия варират между 49 и 89 EUR/MWh в зависимост от страната и профила на потребление. Вижда се, 
че въпреки получаваните компенсации, цената на електроенергията за индустрията в България продължава да е 
неконкурентна.  

Тъй като изпълнението на такава необходима мярка за стабилизиране на пазара, като предлагането на 
стандартизирани продукти с дълъг срок на доставка, се бави повече от година, Ви призоваваме да се предвидят 
текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането на определени обеми електрическа 
енергия от производителите с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. 
Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 

https://www.publics.bg/bg/news/30220/%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91_%D0%91%D0%A1%D0%9A_%D0%91%D0%A2%D0%9F%D0%9F_%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%91_%D0%B8_%D0%91%D0%A4%D0%98%D0%95%D0%9A_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0.html


компенсации". 
 

Заглавие: Бизнесът предлага формула за тока 
 
Дата: 30.05.2022 14:54 
Медия: Труд 

Искат дългосрочни договори  

Начин да бъдат гарантирани цените на тока и да няма рязко поскъпване, предлагат от бизнеса. 

Да бъдат направени промени в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането на определени обеми 
електрическа енергия от производителите със срок от поне 6 или 12 месеца, настояват работодателските 
организации АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ и БФИЕК в писмо, изпратено до председателя на енергийната комисия в 
парламента Радослав Рибарски. 

Цените на пазарния сегмент "ден напред" на търговската платформа на Българската независима енергийна 
борса ЕАД продължават да бъдат изключително високи. За периода 1-27 май 2022 г. 

средната цена на електрическата енергия е 399,50 лв./MWh, а за април е 340,36 лв./MWh. 

Същевременно над 80% от търгуваната електроенергия в страната се реализира на сегмента "ден напред", което 
излага бизнеса на голям ценови риск. За сравнение делът на краткосрочната търговия в Западна Европа е от 
порядъка на 20-40%. Около 70% от електроенергията на свободния пазар се предлага от дружества от групата на 
БЕХ. 

Всичко това води до по-високи цени на тока за индустрията спрямо западноевропейските конкуренти. Средната 
цена за периода януари-април 2022 г. у нас е 200,55 EUR/MWh. След приспадане на компенсациите средната 
цена на тока става 121,30 EUR/MWh. А средните цени на ока за големите индустриални потребители във 
Франция, Германия, Белгия и Нидерландия варират между 49 и 89 EUR/MWh. 
 

Заглавие: Работодателите предлагат промени в Закона за енергетиката 
 
Дата: 30.05.2022 15:04 
Медия: News.bg 

Национално представителните организации на работодателите отправиха предложения за промени в Закона за 
енергетиката, отправени до председателя на Комисията по енергетика при 47-то Народно събрание Радослав 
Рибарски. 

Предложенията са на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, 
Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и 
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори. 

Според бизнеса ценовите равнища на пазарния сегмент "ден напред" на търговската платформа на БНЕБ ЕАД 
продължават да бъдат изключително високи. Петте организации допълват, че за периода 1-27 май 2022 г. 
средноаритметичната цена на електрическата енергия е 399,50 лв./MWh, а среднопретеглената - 401,74 лв./MWh. 
Работодателите посочват, че за април тези стойности са, съответно - 340,36 лв./MWh и 344,01 лв./MWh. 
"Компенсациите, получавани за цените на електроенергията, оказват безспорно подкрепящ ефект за бизнеса. 
Въпреки това, винаги сме ги разглеждали като временна мярка за подпомагане на небитовите потребители. 
Считаме, че пазарът има нужда от дългосрочни решения, които да гарантират предвидимост на цената, 
стабилност на физическата доставка и да отворят вратата за възможности за управление на риска", отбелязват 
петте организации. 

Те смятат, че такива решения ще бъдат от полза както за потребителите, така и за производителите и 
търговците. Работодателите заявяват, че дългосрочна мярка от такъв тип е възобновяване на предлагането на 
продукти със срок на доставка от минимум 6 месеца или една година (т.нар. "дълги договори"). Те обясняват, че 
настоящата практика на предлагане на продукти със срок на доставка от седмица, месец или тримесечие не 
може да се окачестви като предлагане на дългосрочен продукт. 

https://trud.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/
https://news.bg/economics/rabotodatelite-predlagat-promeni-v-zakona-za-energetikata.html


Работодателските организации посочват още, че от юли 2021 г. насам предлагат предприемане на мерки за 
осигуряване на дългосрочна доставка, вкл. и чрез т.нар. "маркет мейкър". "За съжаление, досега сме получавали 
единствено обещания. Изрично следва да се отбележи, че и понастоящем има възможност за предлагане на 
продукти с дълъг срок на доставка на сегмента "Централизиран пазар на двустранни договори" (ЦПДД). 
Доколкото, обаче, съществува задължение производителите да предлагат енергията си на борсовата платформа, 
което не е съпътствано от задължение за осигуряване на минимални количества енергия за всеки пазарен 
сегмент, логично производителите предлагат голяма част от енергията си на пазар "ден напред". Тези, които 
предлагат енергия на ЦПДД, предпочитат месечни и седмични периоди на доставка", допълват те. 

Според бизнеса това води до редица дефекти. Петте организации уточняват, че около и над 80% от търгуваната 
електроенергия в страната се реализира на сегмента "ден напред", което излага потребителите на голям ценови 
риск. По техни данни делът на краткосрочната търговия в Западна Европа е от порядъка на 20-40%. 

"Около 70% от електроенергията на свободния пазар се предлага от дружества от групата на БЕХ. По този начин 
се създава пазарна концентрация и пазарното поведение на тези участници оказва съществено влияние върху 
целия електроенергиен пазар в страната", добавят те. 

Като друг проблем те открояват липсата на предвидимост на разходите както за предприятията, които директно 
купуват на борсата, така и за тези, които осигуряват електроенергията си от един или няколко търговеца 
(обикновено доставката е на борсова цена плюс добавка). 

Освен това, в момента търговете на TEЦ "Марица-изток" 2 за тримесечие били единствени на пазара, като 
централата предлагала тримесечните продукти със 100 лв. рискова премия - т.е. търсела се същата 
възвръщаемост като от спот пазар. Работодателите допълват, че смисълът на дългосрочните продукти е точно 
обратен за енергоинтензивната индустрия. 

Те изтъкват, че всичко това води до неравнопоставеност на потребителите спрямо други пазарни участници. "В 
допълнение на гореизложеното, сегашната ситуация е в нарушение на препоръките на ЕК от май 2021 г., в които 
е отбелязано, че търгове за форуърдни продукти следва да се проведат още през юни 2021 г. Липсата на 
предлагане на продукти с по-дълъг срок на физическа доставка създава пречки и пред развитието на финансови 
продукти за управление на риска", смятат още работодателските организации. 

Наред с това, според тях високата експозиция на потребителите към краткосрочния пазар у нас води до по-
високи средни цени за индустрията спрямо западноевропейските ни конкуренти. От бизнеса обясняват, че 
средната цена за периода януари-април 2022 г. у нас е 200,55 EUR/MWh. След приспадане на осреднения 
размер на компенсацията за същия период, осреднената цена на електроенергията ставала 121,30 EUR/MWh. 
Според данни, публикувани в проучването на белгийските енергийни регулатори "A European comparison of 
electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers", средните цени на 
електроенергията за индустриални потребители с консумация над 100 GWh/год. във Франция, Германия, Белгия 
и Нидерландия варирали между 49 и 89 EUR/MWh в зависимост от страната и профила на потребление. 

"Вижда се, че въпреки получаваните компенсации, цената на електроенергията за индустрията в България 
продължава да е неконкурентна", подчертават петте организации. 

"Тъй като изпълнението на такава необходима мярка за стабилизиране на пазара, като предлагането на 
стандартизирани продукти с дълъг срок на доставка, се бави повече от година, Ви призоваваме да се предвидят 
текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират предлагането на определени обеми електрическа 
енергия от производителите с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца", добавят 
те. 

Според работодателите същевременно механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата 
енергия трябва да бъде запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни 
договори, да не се дължат компенсации. 
 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на определени обеми електроенергия със срок на 
доставка от поне 6 месеца 
 
Дата: 30.05.2022 14:41 
Медия: Българска телеграфна агенция 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 

https://www.bta.bg/bg/news/economy/273509-biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-opredeleni-obemi-elektroenergiya-sas-sro
https://www.bta.bg/bg/news/economy/273509-biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-opredeleni-obemi-elektroenergiya-sas-sro


срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 
 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Smolyan.bgvesti.NET 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 
 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Asenovgrad.NET 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Perunik.COM 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Всичко за Първомай 

https://www.smolyan.bgvesti.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.smolyan.bgvesti.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.asenovgrad.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.asenovgrad.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.perunik.com/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.perunik.com/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.parvomai.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.parvomai.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets


Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Dimitrovgrad.bgvesti.NET 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Хасково нет 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 

Заглавие: Бизнесът иска гарантирано предлагане на електроенергия със срок на доставка от поне 6 
и/или 12 месец 
 
Дата: 30.05.2022 15:45 
Медия: Kardjali.bgvesti.NET 

Работодателите призовават да се предвидят текстове в Закона за енергетиката, които да гарантират 
предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите с господстващо положение, със 
срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. Това съобщиха Асоциацията на организациите на българските 
работодатели. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации, настояват още работодателите. 

Заглавие: Работодателски организации критикуваха антикризисните мерки на кабинета 
 
Дата: 30.05.2022 17:03 
Медия: Дарик 

https://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.dimitrovgrad.bgvesti.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.haskovo.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.haskovo.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.kardjali.bgvesti.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://www.kardjali.bgvesti.net/news/542291/biznesat-iska-garantirano-predlagane-na-elektroenergiya-sas-srok-na-dostavka-ot-pone-6-i-ili-12-mesets
https://darik.bg/rabotodatelski-organizacii-kritikuvaha-antikrizisnite-merki-na-kabineta


Основната критика на бизнеса е, че няма готови ясни законопроекти, а само обявени намерения за 
мерки 

Ненасочени в правилната посока, на парче и без ясен резултат – така от две от най големите работодателски 
организации определиха новите антикризисни мерки на правителството по време на заседанието на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, който продължава и в момента. 

Мениджърите притеснени от несигурната икономическа среда, бизнес климатът се влошава 

Основната критика на бизнеса е, че няма готови ясни законопроекти, а само обявени намерения за мерки от 
страна на кабинета. Специален проект Виктор Стоянов пред Darik.bg: Получих паник атака, заставайки пред 
момичетата  

Подкрепа получиха данъчните облекчения за родителите, както и нулевото ДДС за парното и природния газ. 
Сериозни забележки, обаче бяха отправени към отпадането на ДДС за хляба, тъй като мярката е със съмнителен 
ефект и е възможно много от продуктите, които не са хляб, да се продават като хляб. 

Асен Василев предупреди, че в следващите години цените ще останат високи 

Според КТ "Подкрепа" има нещо необмислено при увеличаването на праговете за пенсия, а в същото време се 
запазва максималният осигурителен доход. 

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в Soundcloud, Spotify, Apple 
Podcasts и Google Podcasts 

Заглавие: Няма напълно еднозначна позиция за антиинфлационните мерки след тристранката 
 
Дата: 30.05.2022 18:36 
Медия: ТопПреса 

Няма напълно еднозначна позиция за антиинфлационните мерки след тристранката. Вицепремиерът и министър 
на финансите Асен Василев отчете обаче, че голяма част от мерките са били подкрепени от работодателите и 
синдикатите. "Беше обсъдено и предложението за индексация на пенсиите, което да влезе в сила от 1 юли 
съответно от 1 октомври. Основният пакет мерки са насочени към източниците на инфлация, които са по линия 
на вносните горива: газ и петрол, както и по линия на хранителните продукти, където инфлацията идва директно 
от цената на зърното на международните пазари, както и по линия на торове и фуражи. С този пакет 
антикризисни мерки очакваме няколко основни ефекта. Едното е да се овладее отчасти ефектът на повишените 
цени на горивата. От друга страна семействата и най-уязвамите групи да имат повече разполагаем доход, с 
който да посрещнат по-високите сметки, които към момента имаме", заяви още финансовият министър. 
Финансовият министър заяви, че минималната работна заплата няма да бъде увеличавана. 

Стана ясно, че 4 % е по-висока инфлацията на България, отколкото в Еврозоната., като Василев подчерта, че 
мерките на правителството не са проинфлационни, защото не повишават бюджетния дефицит. 

След срещата стана ясно, че синдикатите са резервирани за част от мерките, друга част подкрепят. 
Работодателските организации остават в очакване на решението за компенсиране на цените на ел. енергията от 
1 юли в едно с промяна в закона и решението на КЕВР за новия регулаторен период, както и действията, които 
ще доведат до това да има конкурента среда на природния газ. 

Васил Велев от АИКБ отбеляза, че общо средно 40 % е ръстът на цени на производител. "Смятаме, че това е 
единият проблем, който за момента не е достатъчно адресиран. Според това дали ще бъде адресиран в 
следващите дни, ние ще подкрепим или няма да подкрепим мерките. Първият фактор, който води до това, е 
цената на енергията. Нямаме никаква яснота от 1 юли. Проектът на решение на КЕВР до голяма степен минира 
едно добро решение за справедлива, несимволична, навременна компенсация на ел. енергията. Високата 
инфлация освен че обезценява текущите доходи, обезценява спестяванията на хората и спестяванията на 
предприятията. Недокомпенсирането на предприятията ги прави недостатъчно конкурентоспособни. Ако 
синдикатите се борят за по-голяма минимална заплата, ние се борим за по-голяма средна заплата, за ръст на 
всички доходи. Не подкрепяме обратното увеличаване на 20 % на ДДС. За да се намали ДДС за хляба, се 
увеличава ДДС за най-пострадалите сектори: туризъм, пивовари, винопроизводство. Не смятаме, че правилно са 
адресирани мерките за подкрепа на скъпите горива на гражданите. Подкрепят се всички, в случая би следвало да 
се подкрепят тези, които не могат да си го позволят", коментира още Веле 
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Позицията на синдикатите изрази Любослав Костов от КНСБ. "Според нас ефектът като фискален такъв за 
бюджета би могъл да бъде и повече на фона на очакваните приходи и по-високия БВП. Според нас няма мерки за 
подкрепа на домакинствата от гледна точка на техните доходи. Мнозинсството от мерките ги подкрепяме", каза 
Любослав Костов. Според него диференциране на ставката на ДДС на хляба няма да има ефект върху крайната 
цена. "Настояваме да има спад на общата ставка на ДДС от 20 на 15 %. Като цяло винаги сме били противници 
на диференцираните ставки. Настояваме за една по-широка дискусия за данъчната система в България", 
коментира Костов. 

Други представители на синдикатите заявиха още, че приветстват посоката по отношение на пенсиите. 

Социалният министър Георги Гьоков внесе разяснение дали новите пенсонерите след 1 юли ще имат добавка от 
60 лв. "Работи се по въпроса с това дали новите пенсионери ще имат добавка от 60 лв. или няма да имат. При 
толкова много изкривяване в пенсионната система, това е един справедлив подход, който сме направили в 
момента. Това се призна и от синдикатите", каза социалният министър. Той отчете, че за пенсиите отиват близо 
1.5 млрд. лв. Той внесе яснота, че се работи по формула за автоматизъм за вдигането на максималния 
осигурителен доход, която докрая на годината ще бъде ясна. "Максималният осигурителен доход знаете за какво 
е въведен, той ще се увеличава в бъдеще, но ще се увеличава предвидимо", каза Гьоков. 
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Работодателските организации призоваха правителството най-сетне да приеме законови поправки, с които да 
задължи производителите на електрическа енергия да предлагат на борсата за ток дългосрочни договори, 
вместо цялата енергия да се изсипва в търговете за следващия ден, защото това води до сегашните високи цени 
за бизнеса, които остават такива дори след държавната компенсация. Това се посочва в становище на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), разпространена в понеделник. 

Миналата седмица Министерството на енергетиката обяви, че ще внесе поправки в Закона за енергетиката, сред 
които се предвижда таван за цените на държавните енергийни фирми. Отново обаче няма нищо за 
дългосрочното предлагане на електроенергия на борсата, какъвто ангажимент поеха управляващите, а в 
началото на мандата си шефът на енергийния регулатор Станислав Тодоров анонсира промени в борсовата 
търговия в тази посока, които още не са факт. 

От АОБР отбелязват, че в периода 1-27 май 2022 г. средноаритметичната цена на електрическата енергия е 
399.50 лв./MВтч, а среднопретеглената – 401.74 лв./MВтч и макар компенсациите заради скъпия ток да тушират 
частично скъпата енергия, цените остават доста по-високи спрямо тези на европейския бизнес. 

Работодателите също така отбелязват, че помощите са временна мярка, а пазарът се нуждае от дългосрочни 
решения. Като такова те посочват предлагането на т.нар. дълги договори - със срок на доставка от минимум 6 
месеца или една година, каквито в момента няма, а правителството само обещава, че ще ги възобнови. 

"Настоящата практика на предлагане на продукти със срок на доставка от седмица, месец или тримесечие не 
може да се окачестви като предлагане на дългосрочен продукт", пише в позицията. 

В нея се припомня, че от миналия юли работодателите настояват за законо задължаване производителите да 
предлагат дългосрочни продукти, защото в момента те естествено предпочитат да продават за следващия ден, 
където цените са най-високи и реализират най-добри печалби. Онези, които все пак предлагат седмични или 
месечни доставки си слагат рискова премия върху цените, което отново води до скъпа енергия. Като пример е 
дадена държавната ТЕЦ "Марица Изток 2", която единствена предлага тримесечни доставки, но ги оскъпява със 
100 лв./МВтч, което прави цените им като тези на краткосрочния спот пазар и ги обезсмисля. 

Така у нас над 80% от търгуваната електроенергия в страната се продава в сегмента "ден напред", докато в 
Западна Европа делът на ежедневната търговия е 20-40 процента. Друг проблем е, че около 70% от 
електроенергията на свободния пазар се предлага от дружества от групата на БЕХ. Това създава пазарна 
концентрация и пазарното поведение на тези участници оказва съществено влияние върху целия 
електроенергиен пазар в страната, посочват от АОБР. 

Според асоциацията високата експозиция на потребителите към краткосрочния пазар у нас води до по-високи 
средни цени за индустрията спрямо западноевропейските ни конкуренти. Средната цена за периода януари-
април 2022 г. у нас е 200.55 евро/MВтч. След приспадане на осреднения размер на компенсацията за същия 
период, осреднената цена на електроенергията става 121.30 евро/MВтч. В същото време средните цени на 
електроенергията за индустриални потребители с консумация над 100 гигаватчаса годишно. във Франция, 
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Германия, Белгия и Нидерландия варират между 49 и 89 евро/MВтч в зависимост от страната и профила на 
потребление. 

Вижда се, че въпреки получаваните компенсации, цената на електроенергията за индустрията в България 
продължава да е неконкурентна, отбелязват бизнес организациите. 

Те призовават министъра на енергетиката Александър Николов да се предвидят текстове в Закона за 
енергетиката, които да гарантират предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите 
с господстващо положение със срок на доставка от поне 6 и/или 12 месеца. 

Същевременно, механизмът за компенсиране на високите цени на електрическата енергия следва да бъде 
запазен до края на кризата, като за електроенергията, закупена по дългосрочни договори, да не се дължат 
компенсации. 
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Искат дългосрочни договори  

Начин да бъдат гарантирани цените на тока, предлагат от бизнеса. С промени в Закона за енергетиката да се 
гарантира предлагането на определени обеми електрическа енергия от производителите за срок от поне 6 или 12 
месеца, настояват работодателските организации. 

Цените на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса са изключително високи. За 
периода 1-27 май средната цена на тока е 399,50 лв./MWh. Над 80% от търгуваната електроенергия в страната се 
реализира на сегмента "ден напред". Делът на краткосрочната търговия в Западна Европа е 20-40%. Около 70% 
от тока на свободния пазар у нас се предлага от дружества от групата на БЕХ. 

Всичко това води до по-високи цени на тока за индустрията спрямо западноевропейските конкуренти. Средната 
цена за периода януари-април у нас е 200,55 евро/MWh., а след приспадане на компенсациите е 121,30 
евро/MWh. За големите индустриални потребители във Франция, Германия, Белгия и Нидерландия средната 
цена е 49-89 евро/MWh. 
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