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Заглавие: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски", обясни министър Надежда 
Йорданова 
 
Дата: 31.05.2022 12:22 
Медия: Утро Русе 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че работната 
група в министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и защита на 
националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата 
сигурност на държавата, обсъжда три подхода за "решаване на проблема, който имаме в България по 
наложени санкции по Закона "Магнитски". Те включват или изготвяне на самостоятелен закон, или 
прилагане на процедурите, които в момента съществуват по Закона за мерките срещу изпиране на 
пари, обсъждан е и вариантът дали да не се измени Законът за защита срещу тероризъм.  
Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната 
сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата. Според министър 
Йорданова той не съответства на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и "не 
може да бъде подкрепен". Тя допълни, че когато работната група е готова, коалиционните партньори и 
обществото ще бъдат запознати с предлаганите промени. 
Министър Надежда Йорданова участва днес в дискусия по повод предложенията за изменения и 
допълнения в Търговския закон. В нея участваха представители на адвокатурата, на Българската 
стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в 
България, на Националния съюз на синдиците и други. 
Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще 
направят и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта 
за промени. 
В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас 
продължава средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. 
"Целим да направим производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза министърът. 
Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на 
Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в 
законопроекта са нови разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, 
повишаване на ефективността по осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу 
недобросъвестно поведение на страните, както и регламентиране на единен процес за разглеждане на 
молбите в рамките на едно и също производство.  
В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко 
физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото 
предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 
Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец 
или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради 
изчерпване на масата на несъстоятелността.  
 

Заглавие: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски", обясни министър Йорданова 
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Дата: 31.05.2022 12:34 
Медия: Новини.бг 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че работната група в 
министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от 
посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, обсъжда три 
подхода за "решаване на проблема, който имаме в България по наложени санкции по Закона "Магнитски". Те 
включват или изготвяне на самостоятелен закон, или прилагане на процедурите, които в момента съществуват по 
Закона за мерките срещу изпиране на пари, обсъждан е и вариантът дали да не се измени Законът за защита 
срещу тероризъм.  

Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната сигурност от 
рискове за икономическата и финансовата система на държавата. Според министър Йорданова той не 
съответства на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и "не може да бъде подкрепен". Тя 
допълни, че когато работната група е готова, коалиционните партньори и обществото ще бъдат запознати с 
предлаганите промени. 

Министър Надежда Йорданова участва днес в дискусия по повод предложенията за изменения и допълнения в 
Търговския закон. В нея участваха представители на адвокатурата, на Българската стопанска камара, на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в България, на Националния 
съюз на синдиците и други. 

Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще направят 
и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта за промени. 

В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас продължава 
средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. "Целим да направим 
производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза министърът. 

Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на Търговския 
закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в законопроекта са нови 
разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, повишаване на ефективността по 
осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните, както и 
регламентиране на единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство.  

В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко физическо 
лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и 
обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 

Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или 
предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на 
масата на несъстоятелността.  
 

Заглавие: Министър Йорданова: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски" 
 
Дата: 31.05.2022 13:31 
Медия: БГ вест 

Правосъдният министър обяви важна новина по актуална за страната тема. 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че работната група в 
министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от 
посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, обсъжда три 
подхода за "решаване на проблема, който имаме в България по наложени санкции по Закона "Магнитски". Те 
включват или изготвяне на самостоятелен закон, или прилагане на процедурите, които в момента съществуват по 
Закона за мерките срещу изпиране на пари, обсъждан е и вариантът дали да не се измени Законът за защита 
срещу тероризъм.  

https://bgvest.eu/774572/


Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната сигурност от 
рискове за икономическата и финансовата система на държавата. 

Според министър Йорданова той не съответства на Конституцията и Европейската конвенция за 
правата на човека и "не може да бъде подкрепен". Тя допълни, че когато работната група е готова, 
коалиционните партньори и обществото ще бъдат запознати с предлаганите промени.  

Министър Надежда Йорданова участва днес в дискусия по повод предложенията за изменения и допълнения в 
Търговския закон. В нея участваха представители на адвокатурата, на Българската стопанска камара, на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в България, на Националния 
съюз на синдиците и други. 

Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще направят 
и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта за промени. 

В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас продължава 
средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. "Целим да направим 
производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза министърът. 

Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на Търговския 
закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в законопроекта са нови 
разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, повишаване на ефективността по 
осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните, както и 
регламентиране на единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство, пише 
Novini.bg.  

В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко физическо 
лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и 
обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 

Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или 
предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на 
масата на несъстоятелността.  
 

Заглавие: Производството по несъстоятелност у нас е бавно, събираме 35% от вземанията 
 
Дата: 31.05.2022 13:34 
Медия: news 24 

Производството по несъстоятелност в България е по-бавно и у нас продължава средно 3 години. Чрез него се 
събират 35% от вземанията при 65% средно за Европейския съюз. Toва заяви правосъдният министър Надежда 
Йорданов на обществено обсъждане в Народното събрание като част от предложените изменения и допълнения 
на Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност в България. 

Тя обясни, че със законопроектът се решават две големи групи въпроси: цели се да се направи производството 
по несъстоятелност в България по-бързо и ефективно. Трябва с общи усилия да преодолеем проблема с 
производството по несъстоятелност, настоя Йорданова. 

Другият важен въпрос, който се урежда е създаване на правила за лицата, които извършват стопанска дейност, 
но не са търговци. Всеки един от въпросите засяга икономическия живот в България и затова е много важно да се 
чуят как се възприемат приложените предложения, каза правосъдният министър. 

Надежда Йорданова настоя да чуе становищата на заинтересованите страни сега преди законопроектът да бъде 
внесен за разглеждане в парламента. Търговският закон е една от темите, които България има наказателна 
процедура, изтъкна Йорданова. 

Заместник-министърът на правосъдието Борислав Ганчев посочи, че ние сме последната държава, която не е 
транспонирала директивата по линия на производството по несъстоятелност. Причината според зам.-министъра 
е, че производствата продължават дълго време. Със законопроекта за Търговския закон се предвижда промяна 
на статута на синдиците. Целим да няма вечни длъжници, каза още Ганчев. 

https://news24sofia.eu/proizvodstvoto-po-nesastoyatelnost-u-nas-e-bavno-sabirame-35-ot-vzemaniyata/


На дискусията в парламента за промените в законопроекта за изменение и допълнение на Търговския закон 
присъстваха представители на АИКБ, Българска стопанска камара, Асоциация на банките в България, 
Национален съюз на синдиците, Висш адвокатски съвет и други. 
 

Заглавие: Йорданова: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски" 
 
Дата: 31.05.2022 11:54 
Медия: PlovdivNews.bg 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че 
работната група в министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и 
защита на националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и 
финансовата сигурност на държавата, обсъжда три подхода за "решаване на проблема, който 
имаме в България по наложени санкции по Закона "Магнитски". 

Те включват или изготвяне на самостоятелен закон, или прилагане на процедурите, които в момента 
съществуват по Закона за мерките срещу изпиране на пари, обсъждан е и вариантът дали да не се измени 
Законът за защита срещу тероризъм.  

Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната сигурност от 
рискове за икономическата и финансовата система на държавата. Според министърът той не съответства на 
Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и "не може да бъде подкрепен". Тя допълни, че 
когато работната група е готова, коалиционните партньори и обществото ще бъдат запознати с предлаганите 
промени, предава Dariknews. 

Йорданова участва в дискусия по повод предложенията за изменения и допълнения в Търговския закон. В нея 
участваха представители на адвокатурата, на Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, на Асоциацията на банките в България, на Националния съюз на синдиците и други. 

Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще направят 
и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта за промени. 

В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас продължава 
средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. 

"Целим да направим производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза тя. 

Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на Търговския 
закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в законопроекта са нови 
разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, повишаване на ефективността по 
осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните, както и 
регламентиране на единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство.  

В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко физическо 
лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и 
обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 

Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или 
предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на 
масата на несъстоятелността.  
 

Заглавие: Йорданова: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски" 
 
Дата: 31.05.2022 12:39 
Медия: DarikNews.bg 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че работната 
група в министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и защита на 

http://plovdivnews.bg/bulgaria1/item/139845-iordanova-obsazhdat-se-tri-podhoda-za-balgarskiya-zakon-magnitski
http://dariknews.bg/novini/bylgariia/iordanova-obsyzhdat-se-tri-podhoda-za-bylgarskiia-zakon-magnitski-2312124


националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата 
сигурност на държавата, обсъжда три подхода за "решаване на проблема, който имаме в България по 
наложени санкции по Закона "Магнитски". 
Те включват или изготвяне на самостоятелен закон, или прилагане на процедурите, които в момента 
съществуват по Закона за мерките срещу изпиране на пари, обсъждан е и вариантът дали да не се 
измени Законът за защита срещу тероризъм.  
Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната 
сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата. Според министърът той 
не съответства на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и "не може да бъде 
подкрепен". Тя допълни, че когато работната група е готова, коалиционните партньори и обществото 
ще бъдат запознати с предлаганите промени. 
Йорданова участва в дискусия по повод предложенията за изменения и допълнения в Търговския 
закон. В нея участваха представители на адвокатурата, на Българската стопанска камара, на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в България, на 
Националния съюз на синдиците и други. 
Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще 
направят и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта 
за промени. 
В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас 
продължава средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. 
"Целим да направим производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза тя. 
Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на 
Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в 
законопроекта са нови разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, 
повишаване на ефективността по осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу 
недобросъвестно поведение на страните, както и регламентиране на единен процес за разглеждане на 
молбите в рамките на едно и също производство.  
В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко 
физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото 
предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 
Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец 
или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради 
изчерпване на масата на несъстоятелността.  
 

Заглавие: Йорданова: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски" 
 
Дата: 31.05.2022 12:45 
Медия: Vratsa GUIDE 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че работната 
група в министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и защита на 
националната сигурност от посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата 
сигурност на държавата, обсъжда три подхода за "решаване на проблема, който имаме в България по 
наложени санкции по Закона "Магнитски". 
Те включват или изготвяне на самостоятелен закон, или прилагане на процедурите, които в момента 
съществуват по Закона за мерките срещу изпиране на пари, обсъждан е и вариантът дали да не се 
измени Законът за защита срещу тероризъм.  
Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната 
сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата. Според министър 
Йорданова той не съответства на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и "не 
може да бъде подкрепен". Тя допълни, че когато работната група е готова, коалиционните партньори и 
обществото ще бъдат запознати с предлаганите промени. 
Министър Надежда Йорданова участва днес в дискусия по повод предложенията за изменения и 
допълнения в Търговския закон. В нея участваха представители на адвокатурата, на Българската 
стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в 
България, на Националния съюз на синдиците и други. 
Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще 
направят и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта 

https://novini.vratsa.eu/bg/yordanova-obsazhdat-se-tri-podhoda-za-balgarskiya-zakon-magnitski/


за промени. 
В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас 
продължава средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. 
"Целим да направим производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза министърът. 
Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на 
Търговския закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в 
законопроекта са нови разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, 
повишаване на ефективността по осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу 
недобросъвестно поведение на страните, както и регламентиране на единен процес за разглеждане на 
молбите в рамките на едно и също производство.  
В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко 
физическо лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото 
предприятие по предмет и обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 
Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец 
или предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради 
изчерпване на масата на несъстоятелността.  
 

Заглавие: Министър Йорданова: Обсъждат се три подхода за българския закон "Магнитски" 
 
Дата: 31.05.2022 12:59 
Медия: Petel.bg 

Правосъдният министър обяви важна новина по актуална за страната тема. 

Министърът на правосъдието Надежда Йорданова обясни пред медиите в парламента, че работната група в 
министерството, която изготвя проект на закон за мерки за превенция и защита на националната сигурност от 
посегателства, свързани с опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата, обсъжда три 
подхода за "решаване на проблема, който имаме в България по наложени санкции по Закона "Магнитски". Те 
включват или изготвяне на самостоятелен закон, или прилагане на процедурите, които в момента съществуват по 
Закона за мерките срещу изпиране на пари, обсъждан е и вариантът дали да не се измени Законът за защита 
срещу тероризъм.  

Преди дни в медиите беше разпространен проект на закон за превенция и защита на националната сигурност от 
рискове за икономическата и финансовата система на държавата. Според министър Йорданова той не 
съответства на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и "не може да бъде подкрепен". Тя 
допълни, че когато работната група е готова, коалиционните партньори и обществото ще бъдат запознати с 
предлаганите промени. 

Министър Надежда Йорданова участва днес в дискусия по повод предложенията за изменения и допълнения в 
Търговския закон. В нея участваха представители на адвокатурата, на Българската стопанска камара, на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Асоциацията на банките в България, на Националния 
съюз на синдиците и други. 

Висшият адвокатски съвет и частните съдебни изпълнители подкрепиха промените, като казаха, че ще направят 
и свои предложения. Представителите на синдиците бяха по-критични към идеите в проекта за промени. 

В началото на дискусията министър Йорданова посочи, че производството по несъстоятелност у нас продължава 
средно три години и се събират около 35% от вземанията при 65% за Европейския съюз. "Целим да направим 
производството по несъстоятелност по-бързо и по-ефективно", каза министърът. 

Министерството на правосъдието обяви на 13 май, че предлага "ключови изменения и допълнения на Търговския 
закон за усъвършенстване на производството по несъстоятелност". Сред акцентите в законопроекта са нови 
разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси, повишаване на ефективността по 
осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу недобросъвестно поведение на страните, както и 
регламентиране на единен процес за разглеждане на молбите в рамките на едно и също производство, пише 
Novini.bg.  

https://petel.bg/Ministar-Yordanova--Obsazhdat-se-tri-podhoda-za-balgarskiya-zakon-Magnitski__447330


В проекта за промени се урежда т. нар. несъстоятелност на предприемача, който ще бъде "всяко физическо 
лице, упражняващо стопанска дейност, занаят или професия, доколкото неговото предприятие по предмет и 
обем не изисква воденето на делата по търговски начин". 

Урежда се още възможност за опрощаване на задълженията на физическо лице – едноличен търговец или 
предприемач, по отношение на който производството по несъстоятелност е прекратено поради изчерпване на 
масата на несъстоятелността.  

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. 
Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание! 
 

НПРО, АОБР; ФОРМАТ "4+2"-06/06/2022 - (БРОЙ НОВИНИ: 1)   

Заглавие: Бизнесът си поиска компенсациите за природния газ 
 
Дата: 04.06.2022 11:37 
Медия: Икономически живот 

В писмо до финансовия министър Асен Василев работодателските организации припомнят за поетия от 
правителството ангажимент да компенсира и цената на природния газ. 

Бизнесът приветства решението на кабинета от 1 юни, с което се удължава срокът на програмата за 
компенсиране на небитовите клиенти за цената на електрическата енергия – съгласно параметрите, които са 
договорени на срещата между министър-председателя, министъра на енергетиката и работодателските 
организации, състояла се на 16 май 2022 г. 

Обръща се внимание обаче, че на тази среща е договорена и компенсация за цената на природния газ. По-късно 
това беше съобщено и от Министерството на енергетикатаi, както и от медиите в страната, припомнят 
работодателите, като отбелязват, че с цитираното решение на МС такива компенсации не се предвиждат. 

"Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде 
държавният бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в настоящата актуализация. Също така, при 
актуализацията на бюджета следва да бъдат предвидени и средства за компенсациите на цените на 
електроенергия за потребителите на свободния пазар до края на годината", се заявява в писмото до Асен 
Василев. 
 

НПРО, АОБР; ФОРМАТ "4+2"-07/06/2022 - (БРОЙ НОВИНИ: 2)   

Заглавие: Бизнесът иска средства за компенсиране на енергийните цени в актуализирания бюджет 
 
Дата: 06.06.2022 12:24 
Медия: Банкеръ 

От Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ приветства решението на Министерският 
съвет от 1 юни за удължаване на срока на програмата за компенсиране на небитовите клиенти за цената на 
електрическата енергия. Това отбелязва в свое писмо Добри Митрев - председател на УС на БСК и председател 
на АОБР за 2022 г., по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, до Асен Василев – заместник министър-
председател и министър на финансите. 

Решението на правителството е съгласно параметрите, които са били договорени на срещата между министър-
председателя, министъра на енергетиката и работодателските организации, състояла се на 16 май тази година. 

На тази среща, обаче, е била договорена и компенсация за цената на природния газ. По-късно това е съобщено и 
от Министерството на енергетиката, както и от медиите в страната. 

С приетото решение на Министерския съвет от 1 юни, обаче, такива компенсации не се предвиждат, отбелязват 
от Асоциацията на организациите на българските работодатели. "Тъй като нашето разбиране е, че източникът на 
средствата за този компенсаторен механизъм следва да бъде държавният бюджет, призоваваме те да бъдат 
предвидени в настоящата актуализация", отбелязват работодателските организация. "Също така, при 

https://ikj.bg/novini/biznesat-si-poiska-kompensatsii-i-za-prirodnia-gaz/
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/biznesut-iska-sredstva-za-kompensirane-na-energiinite-ceni-v-aktualiziraniia-biudjet


актуализацията на бюджета следва да бъдат предвидени и средства за компенсациите на цените на 
електроенергия за потребителите на свободния пазар до края на годината", настояват работодателите. 

Настояваме правителството да изпълни в пълен обем поетите ангажименти към работодателите, завършва 
писмото на Асоциацията на организациите на българските работодатели. 
 

Заглавие: АОБР настоява за включване в актуализацията на държавния бюджет на средства за 
компенсиране на високите енергийни цени 
 
Дата: 06.06.2022 12:31 
Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата 

ДО 

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

ОТНОСНО: Включване в актуализацията на Държавния бюджет на средства за компенсиране на високите 
енергийни цени 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На 1 юни 2022 г. Министерският съвет на Република България прие Решение № 356, с което се удължава срокът 
на програмата за компенсиране на небитовите клиенти за цената на електрическата енергия, съгласно 
параметрите, които бяха договорени на срещата между министър-председателя, министъра на енергетиката и 
работодателските организации, състояла се на 16 май 2022 г. 

Приветстваме това решение. 

На тази среща, обаче, беше договорена и компенсация за цената на природния газ. По-късно това беше 
съобщено и от Министерството на енергетиката[i], както и от медиите в страната. С приетото решение на МС, 
обаче, такива компенсации не се предвиждат. Тъй като нашето разбиране е, че източникът на средствата за този 
компенсаторен механизъм следва да бъде държавният бюджет, призоваваме те да бъдат предвидени в 
настоящата актуализация. Също така, при актуализацията на бюджета следва да бъдат предвидени и средства 
за компенсациите на цените на електроенергия за потребителите на свободния пазар до края на годината. 

Настояваме правителството да изпълни в пълен обем поетите ангажименти към работодателите. 

С УВАЖЕНИЕ, 

ДОБРИ МИТРЕВ 
Председател на УС на БСК 
и председател на АОБР за 2022 г., 
по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ  

[i] https://www.me.government.bg/news/80-kompensacii-za-ceni-na-elektroenergiyata-nad-200-lv-mvtch-shte-poluchi-
biznesat-za-m-mai-i-yuni-3020.html?p=eyJ0eXBlIjoiaG90bmV3cyJ9 
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