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Телевизии и радиостанции
Дата: 17.03.2013
Източник: Нова телевизия
Предаване: Здравей България
Място на материала:
Продължителност в мин.: 17
Брой думи: 2628

Текст: Водещ: Бившият министър Делян Добрев е на гости в студиото на „Здравей, България”.
Ще си говорим за енергийните договори и проверките за цените на тока. Добро утро.
Делян Добрев: Добро утро.
Водеща: Добро утро. 13 милиарда - бъдещите приходи на НЕК, вече са заложени. Става въпрос
за договори, които са подписани от правителството на Иван Костов за Мариците 1 и 3 –
подписани през 2001 г. От тогава досега няма опит да се променят тези договори – защо?
Делян Добрев: Костов, няколко дни преди изборите, е подписал договорите, но особените
залози са правени в следващото правителство. Особено този за единицата, който е нова
централа, и е на най-високата стойност, на най-голямата стойност, е подписан от Румен
Овчаров, който в последните три-четири дни обиколи всички студия по всички телевизии предполагам, за да лъска имидж преди партийните номинации за следващия парламент – и ми
задава въпроса защо аз не съм знаел по-рано. Но истинският въпрос е защо е подписал този
особен залог, защо са заложени сметките на хората, бъдещите сметки на хората, за да се
финансира една централа. И ако се прави това, защо тази централа не е построена от
държавата, а са заложени сметките на хората в полза на трето лице, което да печели от този
особен залог, направен от страна на държавата. Това е протоколът от 17.11.2005 г. на
Министерството на икономиката и енергетиката и този протокол е с подписа на Румен Овчаров
– ето го подписа на Румен Овчаров. Трета точка в протокола казва: „Разрешава „НЕК” ЕАД да
подпишат договор за особен залог в полза на AES - 3С „Марица-изток” 1”. И знаете ли кое е
най-интересното? До момента, в който не е подписан този особен залог, не са извършени
никакви разходи по този проект – това е едно споразумение, което е на хартия. В момента, в
който се подписва особения залог, всичко стартира, защото този инвеститор, в чиято полза е
направен залога, на който ние сме гарантирали – всички български потребители са гарантирали
заема, е изтеглил заем след особения залог, сключил е договор и е започнал да изгражда
централата. Което означава, че ако Румен Овчаров не беше направил този особен залог,
нямаше да има в момента там централа, която да ни продава ток два пъти по-скъпо, отколкото
ТЕЦ 2 и три пъти по-скъпо, отколкото АЕЦ „Козлодуй”. И нека да не се оправдава с подписаното
споразумение от Иван Костов, защото коректният текст в това споразумение е, че „ще бъдат
договорени особени залози”. Но как са договорени тези особени залози? Можеше да не
договорени. Ако не бяха договорени особените залози, не само, че нямаше да има кредит – в
споразумението е записано, че три години след отстъпеното право на строеж, споразумението
се прекратява, ако инвеститорът не започне строителство. Тези договори от само себе си щяха
да се прекратят.
Водеща: Защо тогава тези въпроси не бяха зададени по-рано, а документът, който ми носите, е
издаден 2005 г.? Сега избухна, като че ли, бомбата на недоволството на хората, на тяхното…
Делян Добрев: Моята вина е, че аз не съм знаел по-рано, защото в продължение на цяла
година бях министър. Разбрах в последните си дни за тези особени залози.
Водещ: Вие сте бил и член на Съвета на директорите на НЕК.
Делян Добрев: Бях й член преди това. Бях една година член на Съвета на директорите, където
се приемаха годишните финансови отчети и това е част от одиторския доклад, забележка в
одиторския доклад. Тези доклади всички са по 300-400 страници. Като министър аз бях
принципал на седем дружества в енергетиката само, които всяка година имат отчети по 300-400
страници. Моя е вината, че не съм го прочел по-рано, но просто физически е невъзможно един
човек да прочете седем доклада от по 300 страници всяка година в рамките на няколко дни,
когато те трябва да се приемат.
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Резюме: Тема: Цената на тока и енергийните договори
Гост: Делян Добрев
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Водеща: Да де, ама пак казваме, че от 2005 г. досега не сте бил само вие министър. Никой ли
не е обърнал внимание на тези неща?
Делян Добрев: Аз чух, че министър Трайков е казал вчера, че е знаел, но това било нормално.
Нормално било да се дадат особени залози, нямало нищо нередно, нормална бизнес-практика.
За мен абсолютно не е нормално и аз съм искрено озадачен как може министър Трайков да
застава рамо до рамо до г-н Румен Овчаров.
Водещ: Държавата…
Водеща: А той не ви е информирал за това точно – така да разбираме, че той е знаел, вие не
сте знаел?
Делян Добрев: Нито той, нито някой друг е споменавал пред мен за тези особени залози.
Водещ: Добре, в крайна сметка държавата и българите каква полза имат от тези договори?
Имат ли полза изобщо?
Делян Добрев: Дългосрочните договори за закупуване на енергия ли? Аз го обясних просто на
пресконференцията. Това е все едно някой да ви предложи апартамент под наем за 15 години
и да ви каже – ще сключим дългосрочен договор за 15 години, че вие ще ползвате моя
апартамент. Всички допълнителни разходи през това време са за ваша сметка и аз имам
гарантирана норма на печалба. И в момента, в който се съгласиш и подпишеш споразумение,
този същия, който ти дава апартамента, казва – добре, ама аз не мога да го построя този
апартамент, дай да заложим твоята заплата, за да го построя аз този апартамент и след това
ти 15 години ще ми плащаш при гарантирана норма на възвръщаемост. След като ще си
залагаме заплатата, защо не си построихме сами апартамента и да не плащаме 15 години
наем?!
Водеща: Ако трябва да говорим на прост човешки език, тези документи всичките, които общовзето излиза, че ощетяват българина, дават ли му поне нещичко, след като му взимат толкова
много? Документа го подписва представител на държавата – висш държавник, независимо чие
е името. Българинът обаче получава ли нещо в замяна, реално погледнато?
Делян Добрев: Получава енергия на три пъти по-висока цена от АЕЦ „Козлодуй” и задължение
да я плаща 15 години – това получава.
Водещ: Истина ли е, че сега, заради свръхпроизводството, когато бяха затворени някои от
блоковете на много централи в страната, включително ТЕЦ „Марица-изток” 1 и ТЕЦ „Марицаизток” 3, държавата продължава да плаща на американските инвеститори, въпреки че не
работят мощности?
Делян Добрев: Истина е, защото в споразуменията, които са сключени с двете офшорни
компании. Нека да не ги бъркаме с американски проекти, защото 2001 г. се сключват договори с
две офшорни компании. Тези офшорни компании са с български собственици и те в
последствие продават тези хубави проекти с огромни печалби на американски компании, които
не носят никаква вина, защото са видели добър договор и са го купили. Българските
собственици – един от българските собственици, е Красимир Георгиев – Фронтиера. Още 2001
г. тези офшорни компании са регистрирани на неговия адрес в София и преговорите са се
водили на този същия адрес.
Водеща: За хората обаче това им е не особено познато.
Делян Добрев: Ами, това са истини, които са били спестявани на хората през цялото това
време. Но важното тук е да се разбере много добре, че тези централи са станали централи и
тези споразумения са станали договори в момента, в който са подписани особените залози. Ако
ги нямаше тях, нямаше да има тези централи, нямаше да има и скъпата енергия.
Водещ: ГЕРБ обаче също понесе доста обвинения за високата цена на тока, по повод
възобновяемите енергийни източници. Истината е, че ние сме преизпълнили три пъти плана до
2020 г. за мощности от възобновяеми енергийни източници. Защо? То стана мода, но защо
такъв наплив? Кой позволи?
Делян Добрев: Защото още 2007 г. е направен закон, който дава огромна норма на
възвръщаемост, дава огромни печалби на всеки, който се занимава с този вид бизнес. Затова
целият свят се изсипа в България да инвестира във фотоволтаици и във вятър. 2008 г…
Водещ: Е министър Трайков каза, че малко бил разрешил.
Делян Добрев: Това ще ви кажа. 2008 г. считат, че законът не е достатъчно атрактивен, затова
го напомпват още веднъж, като удължават срока за изкупуване и вдигат още веднъж цената, и
се получава целият този спекулативен бум. Грешката на това правителство е, че още 2009 г. не
промени този закон или не наложи мораториум. Такъв мораториум е бил предлаган от
министър Караджова, но тогава именно министър Трайков не се е съгласил. И аз разбрах, че
вчера е казал в една телевизия, че по негово време са били присъединени едва 200 мегавата.
От 2007 г. до 3 май 2011 г. са подписани договори за 12 000 мегавата. 3 май 2011 г. е датата, в

5

Медиен мониторинг | 3/19/2013

която с промяна в закона в Народното събрание ние спряхме сключването на тези договори и
от тогава досега, почти две годни, не е подписан нито един договор. Така че всички зелени
централи са с подписите на Трайчо Трайков по негово време, Румен Овчаров и Петър
Димитров. Аз станах министър на 18 май, ако не се лъжа. След 3 май няма подписан нито един
нов договор за зелена централа, но грешката е, че се проспа това време от 2009 г. до 2011 г. И
точно Трайков да казва, че той не е виновен за зелената енергия, а е виновен някой след него,
защото три месеца, след като той вече не бил министър се появили тези централи, те се
присъединили към мрежата три месеца след това.
Водещ: Договорите реално са подписани преди това.
Делян Добрев: Но тяхното изграждане е стартирано една година преди това. Договорът им е
подписан две години или три години преди това, за да могат те да променят предназначения,
да извадят разрешения за строежите, да сключат договор с фирма, която ще им го построи, да
им го построи и едва тогава да се присъединят към мрежата.
Водеща: Да бъдем обаче реалисти и да се върнем към основната причина, която изкара хората
на улицата и която беше първопричината за протестите, които пък свалиха кабинета. Има ли
как в момента да бъде намалена реално цената на тока на българите с… било то от служебния
кабинет, било то от новия кабинет? Колко бързо може да стане това и колко може реално
според вас да падне цената на тока в момента?
Делян Добрев: Цената знаете, че беше намалена със 7% от началото на…
Водещ: Това беше обявено като временна мярка, обаче.
Делян Добрев: … от началото на март месец. Мярката според мен не е временна, защото тези
7% са формирани на базата на два обективни критерия, които няма да се променят след 1 юли.
Единият е признатите технологични загуби на ЕРП-тата, които бяха намалени от 15 на 12%.
Вторият критерии е цената на газа, с новите договори за газа, без посредници. Тези две неща
няма да се променят, дори от 1 април цената на газа отново пада с 3% благодарение на тези
нови договори.
Водеща: Тоест, ако го има като предизборно обещание, да не вярваме, че може драстично да
падне цената на тока. Така ли да ви разбираме? Понеже сега със сигурност ще има много
такива добри пожелания.
Делян Добрев: Ще има, да, ще има със сигурност обещания за какви ли не чудеса. Истината
обаче е, че резервите по отношение на цената на електроенергията са много малки. Все още
има резерви, но те са… Например промяна в микса, което не се случи, въпреки че аз настоявах
да се случи – да излязат скъпите централи, към които нямаме задължение, и да бъде включен
по-голям дял на АЕЦ „Козлодуй”. Това е един резерв, който ние имаме, но той няма да направи
чудеса – той е в рамките на няколко процента, както и всички други механизми, с които
регулаторът разполага, за да намали цената.
Водещ: Сега към един репортаж на тема енергетика – тъкмо сте ни на гости. Хотелиерският
бранш у нас настоява служебното правителство да направи спешна ревизия. Как се начисляват
сметките за ток на бизнеса?
Водеща: Хотелиерите готвят колективен иск срещу трите електроразпределителни дружества
заради двойно по-високите сметки за ток. Те настояват за независима проверка на редовността
на електромерите, премахване на авансовото плащане и въвеждането на устройства за
измерване на напрежението в мрежата.
Репортер: Над 80 хотела във Велинград и Хисаря са се включили в колективния иск. През
последните два месеца сметките им за ток са били завишени между 50 и 80% в сравнение с
предходния период.
Ганчо Тромчев, собственик на търговски обекти: Това е някаква шашма на EVN или на
енергоносителите. Просто нямам логично обяснение, при положение, че всичко функционира
по един и същи начин с месеци назад, и в един момент ми идват двойни сметки. Нямам логично
обяснение.
Репортер: През януари хотелът на Роза Гайтанска е похарчил ток за 2000 лева. Следващия
месец, когато клиентите в хотела са били наполовина по-малко, сметката е близо 3700 лева.
EVN отказало разсрочено плащане.
Роза Гайтанска, собственик на хотел: Но досега шокиращо, защото 1700-1800, а отведнъж идва
тая висока сметка, която е убийствена. А колко мога да изкарам от 15 стаи, като през седмицата
хотелът не е с пълния капацитет? Петък и събота, и то много по-рядко вече – хората нямат
пари да почиват, както беше преди, и то се чувства.
Репортер: Според хотелиерите зимата е била по-мека от предишната, нямали увеличение на
консумацията на електроенергия, тъй като след празниците хотелите били почти празни, а и
повечето ползват локално парно на дърва и въглища.
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Атанаска Налчаджийска, собственик на търговски обекти: И всъщност нашият град разчита на
туризма. Ние създаваме работни места тук за хората, които са от този град, и би трябвало по
някакъв начин да се обединим и да направим нещо за това. Защото за да работим, ние все пак
трябва да имаме и някаква печалба. Наред с тока се увеличава и всичко останало и за един
такъв семеен хотел, както е нашият хотел, тези сметки просто са непосилни.
Репортер: За да оцелеят, повечето хотели съкращават част от персонала. Някои от
служителите са принудени да останат на половин щат, за да си запазят работното място. И тъй
като основното съмнение на хотелиерите е в некачествения ток под 220 волта, те настояват за
въвеждане на устройства, с които да е възможно измерването на напрежението в мрежата по
всяко време.
Ганчо Тромчев, собственик на търговски обекти: Мисля, че има спад на напрежението и
електромерът просто си върти по цял ден, а няма нужната сила на тока. Трябва да дойде
независим контрол или лаборатория, да се замери това нещо. По принцип трябва да се
направи ревизия не само на EVN - на много неща трябва да се направи, като се хване от АЕЦ,
от ТЕЦ. Това всичкото е окрупнено. Да се види къде са отишли парите, по какъв начин са взети,
и къде са им комисионните.
Репортер: Очаква се към колективната жалба от Велинград и Хисаря да се присъединят всички
хотелиери в страната. За „Здравей, България” от Хисаря – Благой Бекриев.
Водещ: По-меко време, по-малко туристи, по-високи сметки за ток. Хотелиерите искат да съдят
електроразпределителните дружества.
Делян Добрев: Със сигурност трябва да си защитават правата и да си търсят интереса.
Навсякъде, където смятат, че има сгрешени сметки, тези сметки трябва да бъдат проверени.
Важното обаче за хотелиерите и за малкия и среден бизнес в България е, че на този бизнес от
юни месец миналата година му е дадена възможност да излезе на свободен пазар и да си
купува електроенергия от свободен пазар, за разлика от битовите абонати, където все още е
скъпо. Когато си закупят електроенергия от свободния пазар, те ще си купят от АЕЦ „Козлодуй”
само, вместо да купуват от всички централи, включително от т.нар. американски…
Водещ: Тоест могат да прескочат микса.
Делян Добрев: … със скъп микс и т.н., да прескочат микса, да си купят електроенергия на
свободен пазар. Това е едното нещо, което могат да направят. Прави са хората, като искат
съвременни уреди, които отчитат напрежението през цялото време. Това става с т.нар. умни
електромери, за които сме си говорили и с вас – реална консумация в реално време. И на трето
място, трябва да се възползват от възможността да кандидатстват за средства по Оперативна
програма „Конкурентоспособност” за енергийна ефективност – 50% безвъзмездна помощ,
което ще им намали сметката с 50%, за разлика от цената на тока, която…
Водеща: Благодаря ви много за гостуването.
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Заглавие: Браншове не познават зам.-министрите си
Подзаглавие:
Автор: Даниела Фархи, Цветелина Катанска
Текст: Трима се спрягат за нови заместник-министри на икономиката - Виолета Лорер с ресор
туризъм, Ирена Младенова с ресор дребен бизнес и Божан Стоянов с ресор енергетика, научи
"Труд". От изброените единствено Младенова е позната в бранша, за който ще отговаря. Тя
беше съветник на икономическия министър Трайчо Трайков за ОП "Конкурентоспособност" и
напусна ведомството заедно с него. След това работи в кабинета на президента.
Членовете на Варненската туристическа камара не познават Виолета Лорер, която е оттам,
показа допитване на "Труд". "От вас чувам това име. Нищо не знаем", обясни пред "Труд"
Жельо Душев, зам.-председател на камарата. Същото каза и Георги Щерев, председател на
Съюза на хотелиерите на Златни пясъци.
Лорер и съпругът й Даниел имат регистрирана във Варна фирма "4С България" ООД, която се
занимава с IT услуги и обучение. На телефона на компанията вчера отговори Даниел Лорер.
"Не мога да ви кажа вярно ли е, че съпругата ми има оферта да стане зам.-министър на
туризма. Рано е да се каже", каза той. Справка в търговския регистър показва, че фирмата им
не е работила през 2011 г. и 2010 г.
Последният кандидат за заместник-министър - Божан Стоянов, е известен публично с две
неща. Първо, че е кумец на бившия финансов министър Милен Велчев, и второ - с участието си
в провалената приватизация на "Булгартабак" през 2002 г. Тогава той беше представител на
"Тобако кепитъл партнърс". От енергийния бранш не са чували Стоянов да се е занимавал с
енергетика. Само се знае, че е работил в чужбина.
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Заглавие: По пътя към интелигентните опаковки
Подзаглавие:
Автор: Мара Георгиева
Текст: Опаковки с цип - отварят се удобно и позволяват многократна употреба. Щайга във
формата на пита за мед - събира повече консервни кутии от стандартната. Хибридна опаковка,
съчетаваща в едно бутилка, кутия и плик. Разградима метална опаковка. Алуминиева кутия с
механизъм за повторно затваряне след отваряне. И друга, която позволява две напитки да се
опаковат заедно, но да могат да се пият поотделно или да се смесват в желани пропорции.
Примерите са малка част от световните иновативни решения за опаковки. Усилията на науката
и бизнеса в тази област са фокусирани в няколко направления - безопасност на храните и
напитките, удобство при ползване, нарастваща грижа за околната среда. Според експерти от
бранша и българските фирми - и производители, и ползватели на опаковки, са в крак със
световните тенденции. "В страната се произвеждат както торбички от традиционни пластмаси,
така и от модифицирани традиционни пластмаси (в т.ч. бързо разградимите). Съществуват
торбички от фотоили оксоразградими пластмаси, при които се поставя специална добавка,
ускоряваща многократно разлагането на полимера в околната среда.
Произвеждат се и торбички от биоразградима пластмаса, отговарящи на европейския стандарт
за биоразградимост EN 13432", дава примери Антоанета Перникова, председател на Българска
асоциация "Полимери" (БАП).
Фирмите ползвателки на опаковки също се стремят да не изостават от новостите. И
обяснението е в стремежа им да са конкурентоспособни да увеличат продажбите си по време
на криза, да отговорят на повика за щадящо отношение към околната среда. Дори в
традиционни производства с традиционно наложени опаковки компаниите инвестират в
подобряване, усъвършенстване или създаване на изцяло нови "дрехи за продукта".
Няколко са основните технологии при опаковането на продукти: асептично опаковане
(високотемпературна обработка на продукта за кратко време), както и опаковане в
модифицирана атмосфера (газова, във вакуум и др.). Например опаковането на месо в газова
среда позволява по-дълъг срок на годност на храните.
Новите технологии
Последната новост е приложение на активни и интелигентни материали, които позволяват на
опаковката директно да въздейства върху продукта или средата, в която той се намира, а не да
бъде само пасивна бариера. Например интелигентната опаковка на месо и риба в ЕС ще
съдържа специален сензор (вграден филм-стикер), който при негодност на продукта ще се
оцветява и така ще сигнализира не за изтекъл срок на годност, а за развалена храна.
Разработката е на германски специалисти от изследователския институт "Фрауенхофер" в
Мюнхен. Проектът и цялата разработка се финансират от германското Федерално
министерство на образованието и науката.
Специален европейски регламент определя специфичните изисквания за предлагането на
пазара на активни и интелигентни материали и предмети, предназначени за контакт с храни.
Нуждата от регламентация на този вид материали не е случайна, защото интересът към
употребата им расте. Американският пазарен изследовател MarketsandMarkets например
прогнозира за периода от 2010 до 2015 г. 8.2% годишен ръст на оборота от интелигентни
опаковки в световен мащаб до около 24 млрд. щатски долара. Засега Северна Америка с
пазарен дял от 35% е най-големият потребител на активни и интелигентни опаковки.
Влиянието върху околната среда
Дали заради социална отговорност като маркетингов подход или за свиване на разходите, но
все повече компании се ориентират към промяна в използваните опаковки заради ефекта им
върху околната среда. Една от тенденциите е олекотяване на опаковките, което води до
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Резюме: Бирата
Когато преди десетина години за първи път в страната започна предлагане на бира в
пластмасови опаковки (РЕТ), мнозина бяха скептични. Само за четири години обаче делът им
достигна около 38%. Някои си мислеха, че това е пикът, но данните на Съюза на пивоварите в
България показват, че през 2011 г
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значително намаляване на отпечатъка върху околната среда, обясниха от "Кока-Кола ХБК
България". От 2010 г. до 2012 г. компанията е намалила с 14% PET опаковките от половин
литър, с 16% от 1.5 л и с 5% от два литра при всички газирани напитки от портфолиото, както и
с 8% PET опаковките от 1.25 л при газираните напитки. При водите намалението е с до 13% в
зависимост от формата на опаковката. Намаляването на общото тегло идва от олекотяване на
тялото на бутилката и скъсяване на гърлото и капачката. Подобна стратегия първо въведоха от
"Девин".
Освен това част от компаниите използват рециклирани PET бутилки при производството на
материала за нови бутилки и оптимизират вторичните опаковки (фолио, кашони, разделителни
хартии, етикети). От "Кока-Кола ХБК България" твърдят, че с нововъведенията спестяват близо
1000 тона РЕТ материал годишно.
"Тенденцията е към намаляване на грамажа на опаковките за безалкохолни напитки, което е
особено важно за последващото им рециклиране. В същото време опаковките трябва да са
достатъчно здрави и да не се смачкват. Решението за това е в съвременните технологии в
опаковъчната индустрия", обобщава Тони Владимирова, мениджър на софийската фирма за
производство на безалкохолни напитки "Аспазия-92". Миналата година дружеството реализира
проект по програма "Конкурентоспособност" и модернизира производството си. Част от
инвестицията включва покупка на съвременно оборудване за издуване на бутилки от РЕТ,
което позволи на фирмата сама да произвежда пластмасови бутилки за нуждите на
собственото си производство, без да се налага да транспортира произведени от друг празни
бутилки ("въздух", както шеговито се изразяват хората в бранша).
***
Киселото мляко
Най-масовата категория при млечните продукти - на стандартното кисело мляко, не се
характеризира с иновативност на опаковките. Най-разпространена е класическата кофичка от
400 г. Някои производители пускат и опаковки от 370 г, с което намаляват и цената на продукта.
По-големите разфасовки от 450 и 500 г пък се използват за промоционални предложения маркетингови трикове във време на свити продажби. "Данон" въведе"Тетрапак" при млеката за
пиене, т.нар. двойна опаковка за продуктите с марката "Фантазия". Компанията пусна своите
продукти за пиене в опаковката Tetra Top, която съчетава картонената част с удобството на
бутилката.
Компанията за преработка на храна и опаковъчни решения Tetra Pak пък пусна на световния
пазар еднолитровата опаковка Tetra Evero Aseptic -първата асептична картонена бутилка за
мляко.
***
Прах за пране
Прахът за пране в плик между 1.3 и 3 кг измести добрата стара кутия и сега е най-масово
продаваният продукт на пазара на перилни препарати в страната. Водещи по продажби са
праховете в плик, на втора позиция са бутилките. Този потребителски избор е прагматичен и
обясним с ценовата чувствителност. Праховете в плик са най-евтини за килограм, а в кутиите най-скъпи.
***
Бирата
Когато преди десетина години за първи път в страната започна предлагане на бира в
пластмасови опаковки (РЕТ), мнозина бяха скептични. Само за четири години обаче делът им
достигна около 38%. Някои си мислеха, че това е пикът, но данните на Съюза на пивоварите в
България показват, че през 2011 г. 57% от продажбите на бира са в пластмасови бутилки.
Според маркетинговата агенция Nielsen през 2012 г. делът на тези опаковки достига вече 62%
от всички продажби на бира в страната, а на т.нар. топъл пазар (в магазинната мрежа) той даже
е 76%. Заради голямото потребление на бира в пластмасови опаковки компаниите
непрекъснато обогатяват портфолиото си, но въвеждат подобрения и в другите си опаковки.
През миналата година "Каменица" предложи нова PET бутилка от половин литър, специално
изработена за плодовата "Каменица Фреш". Фирмата въведе и кен от 550 мл, за да привлича
клиенти с допълнителния обем към стандартните 500 мл. "Астика" е също с обновен дизайн на
стъклената бутилка и с по-голям обем. Освен това марката замени традиционната капачка с
иновативната технология за затваряне на стъклени бутилки TAPA (Technically Advanced
Protection Appliance). Тя улеснява отварянето на капачката, без да се откъсва пръстенът, с
което се предотвратяват възможни порязвания. "Карлсберг България" също обогати гамата си със стъклени бутилки от 0.25 л и РЕТ от 1.2 литра. С втората се запълва празнината в
портфолиото на компанията между половин литър в стъклена бутилка и два литра РЕТ.
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"Загорка" АД също обнови опаковките на своите продукти. Освен обновени етикети компанията
въведе нов кен (0.33 л и 0.50 л), нова ring pull капачка на стъклена бутилка от 0.5 л. "Ариана"
претърпя редизайн на стъклената бутилка и пусна промо PET опаковка от 2.2 л. Heineken пък се
предлага в нова алуминиева бутилка от 0.33 л.
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Няма намерена информация.
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Заглавие: Енергийна ефективност и зелена енергия в малкия и средния бизнес
Подзаглавие:
Автор: Светла Маринова, управител на консултантска фирма "Алмарекс" ЕООД
Текст: От средата на 2012 г. бе сложено началото на нова програма, която да подпомогне
българските предприятия да повишат своята конкурентоспособност по отношение на
енергийната ефективност.
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02
"Енергийна ефективност и зелена икономика" е насочена към подкрепа на микро, малките и
средните предприятия в България за реализиране на инвестиции в енергоспестяващи
производствени технологии и технологии от възобновяеми енергийни източници, технологии за
намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на
процесите в предприятията, свързани с енергийния мениджмънт, като целта е да се постигнат
устойчиви резултати и благоприятно екологично въздействие
Период за прием: 28.06.2012 - 31.10.2013 г. Общият бюджет на безвъзмездната помощ по
процедурата е 293 374 500 лв. (150 000 000 евро). Безвъзмездно финансиране: 30%-5(
Максимален размер на безвъзмездната помощ за един проект: 2 млн. лева
Срок за изпълнение на проекта: 12 месеца
Известно е, че енергийната ефективност като отношение между изходното количество
произведени стоки и/или услуги към вложената за тяхното производство енергия, се оценява
чрез реципрочната й величина, наречена енергийна интензивност. За сектор "Индустрия" за
нашата страна енергийната интензивност е значително по-висока в сравнение с услугите и
селското стопанство. Освен това, енергийната интензивност на българската индустрия е около
два пъти по-висока от средната за страните от ЕС. Това означава, че има потенциал стоките да
бъдат произвеждани с два пъти по-малко енергия, отколкото сега. В същото време,
инвестирането в енергоефективни производствени технологии и въвеждането на възобновяеми
енергийни източници се проявяват най-остро при микро, малките и средните предприятия
поради затрудненията, които изпитват те да осигурят необходимото финансиране за
изпълнението на проектите си. Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ има за цел да преодолее именно тези ограничения, пред които са изправени
българските МСП, като даде възможност те да повишат своята конкурентоспособност.
Нов подход за кандидатстване
Тази процедура е иновативна, защото обединява в един процес схема за безвъзмездна
финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС, заемно
финансиране от търговските банки (управлявано от ЕБВР в рамките на Кредитна линия
"Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия" в България (BEECIFF) на принципа
"на едно гише", както и техническа външна за МИЕТ помощ, която се осигурява от т.нар.
асистент по проекта и асистент по верификацията.
Асистентът по проекта съдейства в процеса на разглеждане на формулярите за
кандидатстване и проверката на процедурите за избор на изпълнител
След като проектите бъдат изпълнени, асистентът по верификация верифицира техническото
изпълнение на всеки проект. Успешната верификация е предварително условие за
изплащането на безвъзмездната финансова помощ, т.е. по тази процедура кандидатът изготвя
формуляра за кандидатстване и енергиен одит (ако е приложимо), които подава за
предварителна проверка на асистента по проекта. Асистентът по проекта извършва проверка за
техническото съответствие на проекта и изготвя становище. В случай че има несъответствие
или недопустими дейности, кандидатът има възможност да преработи формуляра и/или
енергийния одит и да го подаде отново - нещо, което бе недопустимо при другите изпълнявани
схеми по ОПК. Друга съществена разлика е във времето на провеждане на процедурите за
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българските предприятия да повишат своята конкурентоспособност по отношение на
енергийната ефективност.
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избор на изпълнител. Изборът на изпълнители се осъществява на етап подготовка на
проектното предложение, тоест преди кандидатите да подадат формуляра за кандидатстване и
приложенията към него в управляващия орган, и провеждането на този избор представлява
критерий за допустимост за съответния проект. Предимството на този подход е, че кандидатът
разполага с достатъчно време да отстрани грешките и несъответствията, ако има такива, и не
търпи финансови корекции. Друго предимство е, че на етап оценка на проектното предложение
и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ вече се знае какви са
действителните инвестиционни разходи и се очаква неверифицираните от Управляващия орган
дейности/разходи да са значително по-малко. Новост по тази процедура е и специален Списък
на материали и оборудване, допустими за финансиране, от който кандидатите могат директно
да избират машини и оборудване, за да ги включат във формуляра си за кандидатстване.
Новост е и заемното финансиране за изпълнението на одобрените проекти. Банките партньори
предоставят становище относно кредитоспособността на съответното предприятие за
получаване на кредит като начин за осигуряване на необходимото финансиране за
изпълнението на проекта си. В допълнение за предприятия, които изпълняват проектите си със
собствени ресурси в друга кредитна институция, банките партньори потвърждават наличието на
необходимите за целта ресурси.
Компоненти на процедурата и видове проекти
Настоящата процедура за подбор на проекти представлява механизъм за интегрирана
инвестиционна и консултантска подкрепа, който включва три основни компонента:
Компонент 1: Инвестиции, попадащи в режим "минимална помощ" - задължителен елемент за
проекта (максимален процент на безвъзмездната помощ до 391 166 лв.): а) закупуване,
доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване, включени в
Списъка на допустимите категории материали и оборудване; б) извършване на строителномонтажни работи (СМР), които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия
сграден фонд на предприятията или са пряко свързани и необходими за въвеждането в
експлоатация на предвидените по проекта материали, машини, оборудване и съоръжения. в)
придобиване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи, свързани и необходими за
изпълнението на проекта, включително придобиване на инвестиционен проект по смисъла на
Закона за устройство на територията (ЗУТ), г) закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени нужди; д) закупуване, доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за отопление и вентилация от възобновяеми
енергийни източници за собствени нужди (соларни, геотермални, термопомпи и
оползотворяване на вторична биомаса от продукти).
Компонент 2: Инвестиции, попадащи в режим "регионална инвестиционна помощ" включват
следните видове проекти: а) Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
машини, оборудване, съоръжения, представляващи ДМА, които допринасят за намаляване на
енергоемкостта на производството на единица продукция, включително машини, оборудване,
съоръжения за производствени цели, указани в Списъка на допустимите категории материали и
оборудване;
б) придобиване на дълготрайни нематериални активи (патенти, лицензи, ноу-хау и др.),
свързани с необходими за експлоатацията на предвидените за придобиване по буква а) ДМА.
Компонент 3: Услуги, попадащи в режим "минимална помощ" - този компонент има за цел да
предостави достъп до професионални съвети и консултации, пряко свързани с подготовката и
реализирането на инвестициите, които водят до намаляване на потреблението на енергия или
горива спрямо първоначално установените нива: изготвяне на енергиен одит ("обследване за
енергийна ефективност"), както и въвеждането на системи за енергиен мениджмънт. а)
извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност") от лице, вписано в
някой от публичните регистри по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната
ефективност; б) консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за
управление в предприятията съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 50001 (Energy
Management Systems) / EN ISO 50001.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения,
включващи различни комбинации от посочените по-горе компоненти, като включването на
дейности по Компонент 1 е задължително.
Кой може да кандидатства по настоящата схема?
По настоящата схема могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия по смисъла
на Закона за малките и средните предприятия, в следните правни форми: юридически лица и
еднолични търговци (регистрирани съгласно Търговския закон) и кооперации (регистрирани
съгласно Закона за кооперациите). Кандидатите следва да осигурят най-малко 80% от общите
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разходи на проекта чрез заем от участваща банка и/или чрез собствени средства (проверка за
финансова допустимост). МСП трябва да осъществяват основната си дейност в един от
следните сектори на икономическа дейност съгласно "Класификацията на икономическите
дейности 2008": В, С, D, Е, G, Н, I, J, М, N, Р, Q, R и S. Най-ефективни са енергоспестяващите
мерки в енергоемките отрасли: производството на строителни материали, металургията,
производството на целулоза и хартия, химическата промишленост и др., които са
приоритезирани в тази процедура.
Няма изискване към кандидатите за история на предприятието и за оборот от предходни
години.
С оглед да се избегне припокриване с Програмата за развитие на селските райони както и на
ОП "Рибарство и аквакултури" не са допустими: микропредприятията, регистрирани в "община
на територията на селските райони" (съгласно Наредба №29/2008 на Министерството на
земеделието и храните), предприятия за производство и /или преработка на селскостопански
продукти (по списъка на Анекс I на ЕС) както и такива от сектора "Рибарство".
Технология на кандидатстването
В зависимост от размера и сложността на допустимите проекти, се определят два подхода за
кандидатстване и изпълнение на процедурата: - Технологичен подход: изпълнение на малки
проекти (технологични проекти) с използване на оборудване от Списъка на материали и
оборудване, допустими за финансиране(СДМО/LEME). Списъкът е специфичен за програмата и
включва предварително одобрени материали и оборудване, които са директно допустими по
програмата. Това означава, че ако МСП избере технологии от списъка, не е необходимо да се
извършва никаква допълнителна оценка за съответствие с техническите изисквания.
Предимството се състои в това, че списъкът ускорява процеса на кандидатстване за
предварително одобрено енергийно ефективно оборудване и дава ясна ориентация на
кандидатите за избор само на високоефективно оборудване.
- Подход с енергиен одит: изпълнение на по-големи и по-сложни проекти на основата на
резултати от извършен енергиен одит (проекти с енергийно обследване).
Специфични изисквания към проектите на база енергиен одит:
► Одитът потвърждава, че средният процент енергийно спестяване от предвидените за
въвеждане по проекта мерки е равен на или по-голям от 10% съгласно наличните
първоначални данни.
► Енергийният одит се извършва на тази част от промишлената система, която касае
предвидените инвестиции и процентът енергийно спестяване се отнася до конкретна мярка, а
не до промишлената система като цяло. _у?_
► Извършва се от лицензиран енергиен одитор, обучен за целите на настоящата програма и
публикуван в списъка с избрани енергийни одитори.
► Енергийният одит се извършва по специфичен образец, предоставен от МИЕТ.
Процесът на кандидатстване започва с решение на кандидата за кой вид инвестиционен проект
желае да кандидатства: технологичен проект или проект с обследване за енергийна
ефективност
При технологичния проект кандидатът започва с избор на вида оборудване от Списъка на
материали и оборудване, допустими за финансиране и провеждане на избор на изпълнители
под условие (събиране на най-малко три оферти). Въз основа на действителните разходи за
оборудването се подава формуляр за кандидатстване до Асистента по проекта. След това
Асистентът по проекта извършва проверка за съответствие с техническите изисквания за
допустимост и проверка за съответствие с изискванията за избор на изпълнител. В случай че и
при двете проверки се установи съответствие с изискванията, кандидатът бива информиран и
може да се обърне към участваща банка за получаване на документ за потвърждение на
финансовата допустимост. След тази стъпка кандидатът подава формуляра за кандидатстване
за окончателно одобрение от Управляващия орган, след което се подписва Договорът за
безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на проекта може да започне.
За проект с обследване за енергийна ефективност кандидатът трябва първо да сключи договор
с лице, вписано в публичните регистри по Закона за енергийна ефективност и преминало
обучение по Програмата, което да извърши опростен енергиен одит. Въз основа на резултатите
от обследването за енергийна ефективност, кандидатът подготвя проекта, след което изготвя и
подава формуляра за кандидатстване до Асистента по проекта. След проверка за съответствие
с техническите изисквания за допустимост от Асистента по проекта и след проверката за
финансова допустимост от участващата банка кандидатът провежда процедура за избор на
изпълнител под условие. Изборът на изпълнител се извършва чрез провеждане на процедура
по реда на ПМС №55/2007 или чрез събиране на най-малко три оферти. След като Асистентът

15

Медиен мониторинг | 3/19/2013

по проекта извърши проверка за съответствие с изискванията за избор на изпълнител,
кандидатът може да подаде формуляра за кандидатстване до Управляващия орган. След
изпълнението на проекта Асистентът по верификацията проверява правилното техническо
изпълнение, след което Управляващият орган предоставя безвъзмездната финансова помощ.
за контакти:
Алмарекс ЕООД
Управление на проекти от Европейските фондове Сертифициран управленски консултант
(CMC) Водещ одитор ISO 9001: 2008 Тел. 02 980 73 21
***
Ползи от програмата
► Повишаване на конкурентоспособността
Инвестициите в енергийна ефективност намаляват потреблението на енергия, а също така и
съответните енергийни разходи на предприятията. По-малките оперативни разходи означават
по-голяма конкурентоспособност.
► Ползи за околната среда
Инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници намаляват
емисиите на въглероден двуокис и така допринасят пряко за по-чиста околна среда.
► Привлекателно финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ
Програмата предлага много привлекателен интензитет на безвъзмездна финансова помощ в
размер до 50% от допустимите разходи.
► Гарантирано финансиране
За разлика от традиционните процедури за безвъзмездна финансова помощ, настоящата
програма улеснява също заемното финансиране чрез банките - партньори. Това намалява
риска от неизпълнение на проектите поради липса на финансиране.
► Улеснен избор на технология
За опростени преки инвестиции кандидатите могат да избират високоефективно оборудване от
предварително одобрения Списък и след това да приложат процедура за избор на изпълнител
чрез събиране на не по-малко от три оферти.
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Заглавие: Делян Добрев за енергийните договори и проверките на цените на тока
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Делян Добрев - бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма от кабинета
„Борисов”, в интервю за предаването "Здравей, България" на Нова телевизия
Водещ: Бившият министър Делян Добрев е на гости в студиото на „Здравей, България”. Ще си
говорим за енергийните договори и проверките за цените на тока. Добро утро.
Делян Добрев: Добро утро.
Водеща: Добро утро. 13 милиарда - бъдещите приходи на НЕК, вече са заложени. Става въпрос
за договори, които са подписани от правителството на Иван Костов за Мариците 1 и 3 –
подписани през 2001 г. От тогава досега няма опит да се променят тези договори – защо?
Делян Добрев: Костов, няколко дни преди изборите, е подписал договорите, но особените
залози са правени в следващото правителство. Особено този за единицата, който е нова
централа, и е на най-високата стойност, на най-голямата стойност, е подписан от Румен
Овчаров, който в последните три-четири дни обиколи всички студия по всички телевизии предполагам, за да лъска имидж преди партийните номинации за следващия парламент – и ми
задава въпроса защо аз не съм знаел по-рано. Но истинският въпрос е защо е подписал този
особен залог, защо са заложени сметките на хората, бъдещите сметки на хората, за да се
финансира една централа. И ако се прави това, защо тази централа не е построена от
държавата, а са заложени сметките на хората в полза на трето лице, което да печели от този
особен залог, направен от страна на държавата. Това е протоколът от 17.11.2005 г. на
Министерството на икономиката и енергетиката и този протокол е с подписа на Румен Овчаров
– ето го подписа на Румен Овчаров. Трета точка в протокола казва: „Разрешава „НЕК” ЕАД да
подпишат договор за особен залог в полза на AES - 3С „Марица-изток” 1”. И знаете ли кое е
най-интересното? До момента, в който не е подписан този особен залог, не са извършени
никакви разходи по този проект – това е едно споразумение, което е на хартия. В момента, в
който се подписва особения залог, всичко стартира, защото този инвеститор, в чиято полза е
направен залога, на който ние сме гарантирали – всички български потребители са гарантирали
заема, е изтеглил заем след особения залог, сключил е договор и е започнал да изгражда
централата. Което означава, че ако Румен Овчаров не беше направил този особен залог,
нямаше да има в момента там централа, която да ни продава ток два пъти по-скъпо, отколкото
ТЕЦ 2 и три пъти по-скъпо, отколкото АЕЦ „Козлодуй”. И нека да не се оправдава с подписаното
споразумение от Иван Костов, защото коректният текст в това споразумение е, че „ще бъдат
договорени особени залози”. Но как са договорени тези особени залози? Можеше да не
договорени. Ако не бяха договорени особените залози, не само, че нямаше да има кредит – в
споразумението е записано, че три години след отстъпеното право на строеж, споразумението
се прекратява, ако инвеститорът не започне строителство. Тези договори от само себе си щяха
да се прекратят.
Водеща: Защо тогава тези въпроси не бяха зададени по-рано, а документът, който ми носите, е
издаден 2005 г.? Сега избухна, като че ли, бомбата на недоволството на хората, на тяхното…
Делян Добрев: Моята вина е, че аз не съм знаел по-рано, защото в продължение на цяла
година бях министър. Разбрах в последните си дни за тези особени залози.
Водещ: Вие сте бил и член на Съвета на директорите на НЕК.
Делян Добрев: Бях й член преди това. Бях една година член на Съвета на директорите, където
се приемаха годишните финансови отчети и това е част от одиторския доклад, забележка в
одиторския доклад. Тези доклади всички са по 300-400 страници. Като министър аз бях
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принципал на седем дружества в енергетиката само, които всяка година имат отчети по 300-400
страници. Моя е вината, че не съм го прочел по-рано, но просто физически е невъзможно един
човек да прочете седем доклада от по 300 страници всяка година в рамките на няколко дни,
когато те трябва да се приемат.
Водеща: Да де, ама пак казваме, че от 2005 г. досега не сте бил само вие министър. Никой ли
не е обърнал внимание на тези неща?
Делян Добрев: Аз чух, че министър Трайков е казал вчера, че е знаел, но това било нормално.
Нормално било да се дадат особени залози, нямало нищо нередно, нормална бизнес-практика.
За мен абсолютно не е нормално и аз съм искрено озадачен как може министър Трайков да
застава рамо до рамо до г-н Румен Овчаров.
Водещ: Държавата…
Водеща: А той не ви е информирал за това точно – така да разбираме, че той е знаел, вие не
сте знаел?
Делян Добрев: Нито той, нито някой друг е споменавал пред мен за тези особени залози.
Водещ: Добре, в крайна сметка държавата и българите каква полза имат от тези договори?
Имат ли полза изобщо?
Делян Добрев: Дългосрочните договори за закупуване на енергия ли? Аз го обясних просто на
пресконференцията. Това е все едно някой да ви предложи апартамент под наем за 15 години
и да ви каже – ще сключим дългосрочен договор за 15 години, че вие ще ползвате моя
апартамент. Всички допълнителни разходи през това време са за ваша сметка и аз имам
гарантирана норма на печалба. И в момента, в който се съгласиш и подпишеш споразумение,
този същия, който ти дава апартамента, казва – добре, ама аз не мога да го построя този
апартамент, дай да заложим твоята заплата, за да го построя аз този апартамент и след това
ти 15 години ще ми плащаш при гарантирана норма на възвръщаемост. След като ще си
залагаме заплатата, защо не си построихме сами апартамента и да не плащаме 15 години
наем?!
Водеща: Ако трябва да говорим на прост човешки език, тези документи всичките, които общовзето излиза, че ощетяват българина, дават ли му поне нещичко, след като му взимат толкова
много? Документа го подписва представител на държавата – висш държавник, независимо чие
е името. Българинът обаче получава ли нещо в замяна, реално погледнато?
Делян Добрев: Получава енергия на три пъти по-висока цена от АЕЦ „Козлодуй” и задължение
да я плаща 15 години – това получава.
Водещ: Истина ли е, че сега, заради свръхпроизводството, когато бяха затворени някои от
блоковете на много централи в страната, включително ТЕЦ „Марица-изток” 1 и ТЕЦ „Марицаизток” 3, държавата продължава да плаща на американските инвеститори, въпреки че не
работят мощности?
Делян Добрев: Истина е, защото в споразуменията, които са сключени с двете офшорни
компании. Нека да не ги бъркаме с американски проекти, защото 2001 г. се сключват договори с
две офшорни компании. Тези офшорни компании са с български собственици и те в
последствие продават тези хубави проекти с огромни печалби на американски компании, които
не носят никаква вина, защото са видели добър договор и са го купили. Българските
собственици – един от българските собственици, е Красимир Георгиев – Фронтиера. Още 2001
г. тези офшорни компании са регистрирани на неговия адрес в София и преговорите са се
водили на този същия адрес.
Водеща: За хората обаче това им е не особено познато.
Делян Добрев: Ами, това са истини, които са били спестявани на хората през цялото това
време. Но важното тук е да се разбере много добре, че тези централи са станали централи и
тези споразумения са станали договори в момента, в който са подписани особените залози. Ако
ги нямаше тях, нямаше да има тези централи, нямаше да има и скъпата енергия.
Водещ: ГЕРБ обаче също понесе доста обвинения за високата цена на тока, по повод
възобновяемите енергийни източници. Истината е, че ние сме преизпълнили три пъти плана до
2020 г. за мощности от възобновяеми енергийни източници. Защо? То стана мода, но защо
такъв наплив? Кой позволи?
Делян Добрев: Защото още 2007 г. е направен закон, който дава огромна норма на
възвръщаемост, дава огромни печалби на всеки, който се занимава с този вид бизнес. Затова
целият свят се изсипа в България да инвестира във фотоволтаици и във вятър. 2008 г…
Водещ: Е министър Трайков каза, че малко бил разрешил.
Делян Добрев: Това ще ви кажа. 2008 г. считат, че законът не е достатъчно атрактивен, затова
го напомпват още веднъж, като удължават срока за изкупуване и вдигат още веднъж цената, и
се получава целият този спекулативен бум. Грешката на това правителство е, че още 2009 г. не
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промени този закон или не наложи мораториум. Такъв мораториум е бил предлаган от
министър Караджова, но тогава именно министър Трайков не се е съгласил. И аз разбрах, че
вчера е казал в една телевизия, че по негово време са били присъединени едва 200 мегавата.
От 2007 г. до 3 май 2011 г. са подписани договори за 12 000 мегавата. 3 май 2011 г. е датата, в
която с промяна в закона в Народното събрание ние спряхме сключването на тези договори и
от тогава досега, почти две годни, не е подписан нито един договор. Така че всички зелени
централи са с подписите на Трайчо Трайков по негово време, Румен Овчаров и Петър
Димитров. Аз станах министър на 18 май, ако не се лъжа. След 3 май няма подписан нито един
нов договор за зелена централа, но грешката е, че се проспа това време от 2009 г. до 2011 г. И
точно Трайков да казва, че той не е виновен за зелената енергия, а е виновен някой след него,
защото три месеца, след като той вече не бил министър се появили тези централи, те се
присъединили към мрежата три месеца след това.
Водещ: Договорите реално са подписани преди това.
Делян Добрев: Но тяхното изграждане е стартирано една година преди това. Договорът им е
подписан две години или три години преди това, за да могат те да променят предназначения,
да извадят разрешения за строежите, да сключат договор с фирма, която ще им го построи, да
им го построи и едва тогава да се присъединят към мрежата.
Водеща: Да бъдем обаче реалисти и да се върнем към основната причина, която изкара хората
на улицата и която беше първопричината за протестите, които пък свалиха кабинета. Има ли
как в момента да бъде намалена реално цената на тока на българите с… било то от служебния
кабинет, било то от новия кабинет? Колко бързо може да стане това и колко може реално
според вас да падне цената на тока в момента?
Делян Добрев: Цената знаете, че беше намалена със 7% от началото на…
Водещ: Това беше обявено като временна мярка, обаче.
Делян Добрев: … от началото на март месец. Мярката според мен не е временна, защото тези
7% са формирани на базата на два обективни критерия, които няма да се променят след 1 юли.
Единият е признатите технологични загуби на ЕРП-тата, които бяха намалени от 15 на 12%.
Вторият критерии е цената на газа, с новите договори за газа, без посредници. Тези две неща
няма да се променят, дори от 1 април цената на газа отново пада с 3% благодарение на тези
нови договори.
Водеща: Тоест, ако го има като предизборно обещание, да не вярваме, че може драстично да
падне цената на тока. Така ли да ви разбираме? Понеже сега със сигурност ще има много
такива добри пожелания.
Делян Добрев: Ще има, да, ще има със сигурност обещания за какви ли не чудеса. Истината
обаче е, че резервите по отношение на цената на електроенергията са много малки. Все още
има резерви, но те са… Например промяна в микса, което не се случи, въпреки че аз настоявах
да се случи – да излязат скъпите централи, към които нямаме задължение, и да бъде включен
по-голям дял на АЕЦ „Козлодуй”. Това е един резерв, който ние имаме, но той няма да направи
чудеса – той е в рамките на няколко процента, както и всички други механизми, с които
регулаторът разполага, за да намали цената.
Водещ: Сега към един репортаж на тема енергетика – тъкмо сте ни на гости. Хотелиерският
бранш у нас настоява служебното правителство да направи спешна ревизия. Как се начисляват
сметките за ток на бизнеса?
Водеща: Хотелиерите готвят колективен иск срещу трите електроразпределителни дружества
заради двойно по-високите сметки за ток. Те настояват за независима проверка на редовността
на електромерите, премахване на авансовото плащане и въвеждането на устройства за
измерване на напрежението в мрежата.
Репортер: Над 80 хотела във Велинград и Хисаря са се включили в колективния иск. През
последните два месеца сметките им за ток са били завишени между 50 и 80% в сравнение с
предходния период.
Ганчо Тромчев, собственик на търговски обекти: Това е някаква шашма на EVN или на
енергоносителите. Просто нямам логично обяснение, при положение, че всичко функционира
по един и същи начин с месеци назад, и в един момент ми идват двойни сметки. Нямам логично
обяснение.
Репортер: През януари хотелът на Роза Гайтанска е похарчил ток за 2000 лева. Следващия
месец, когато клиентите в хотела са били наполовина по-малко, сметката е близо 3700 лева.
EVN отказало разсрочено плащане.
Роза Гайтанска, собственик на хотел: Но досега шокиращо, защото 1700-1800, а отведнъж идва
тая висока сметка, която е убийствена. А колко мога да изкарам от 15 стаи, като през седмицата
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хотелът не е с пълния капацитет? Петък и събота, и то много по-рядко вече – хората нямат
пари да почиват, както беше преди, и то се чувства.
Репортер: Според хотелиерите зимата е била по-мека от предишната, нямали увеличение на
консумацията на електроенергия, тъй като след празниците хотелите били почти празни, а и
повечето ползват локално парно на дърва и въглища.
Атанаска Налчаджийска, собственик на търговски обекти: И всъщност нашият град разчита на
туризма. Ние създаваме работни места тук за хората, които са от този град, и би трябвало по
някакъв начин да се обединим и да направим нещо за това. Защото за да работим, ние все пак
трябва да имаме и някаква печалба. Наред с тока се увеличава и всичко останало и за един
такъв семеен хотел, както е нашият хотел, тези сметки просто са непосилни.
Репортер: За да оцелеят, повечето хотели съкращават част от персонала. Някои от
служителите са принудени да останат на половин щат, за да си запазят работното място. И тъй
като основното съмнение на хотелиерите е в некачествения ток под 220 волта, те настояват за
въвеждане на устройства, с които да е възможно измерването на напрежението в мрежата по
всяко време.
Ганчо Тромчев, собственик на търговски обекти: Мисля, че има спад на напрежението и
електромерът просто си върти по цял ден, а няма нужната сила на тока. Трябва да дойде
независим контрол или лаборатория, да се замери това нещо. По принцип трябва да се
направи ревизия не само на EVN - на много неща трябва да се направи, като се хване от АЕЦ,
от ТЕЦ. Това всичкото е окрупнено. Да се види къде са отишли парите, по какъв начин са взети,
и къде са им комисионните.
Репортер: Очаква се към колективната жалба от Велинград и Хисаря да се присъединят всички
хотелиери в страната. За „Здравей, България” от Хисаря – Благой Бекриев.
Водещ: По-меко време, по-малко туристи, по-високи сметки за ток. Хотелиерите искат да съдят
електроразпределителните дружества.
Делян Добрев: Със сигурност трябва да си защитават правата и да си търсят интереса.
Навсякъде, където смятат, че има сгрешени сметки, тези сметки трябва да бъдат проверени.
Важното обаче за хотелиерите и за малкия и среден бизнес в България е, че на този бизнес от
юни месец миналата година му е дадена възможност да излезе на свободен пазар и да си
купува електроенергия от свободен пазар, за разлика от битовите абонати, където все още е
скъпо. Когато си закупят електроенергия от свободния пазар, те ще си купят от АЕЦ „Козлодуй”
само, вместо да купуват от всички централи, включително от т.нар. американски…
Водещ: Тоест могат да прескочат микса.
Делян Добрев: … със скъп микс и т.н., да прескочат микса, да си купят електроенергия на
свободен пазар. Това е едното нещо, което могат да направят. Прави са хората, като искат
съвременни уреди, които отчитат напрежението през цялото време. Това става с т.нар. умни
електромери, за които сме си говорили и с вас – реална консумация в реално време. И на трето
място, трябва да се възползват от възможността да кандидатстват за средства по Оперативна
програма „Конкурентоспособност” за енергийна ефективност – 50% безвъзмездна помощ,
което ще им намали сметката с 50%, за разлика от цената на тока, която…
Водеща: Благодаря ви много за гостуването.
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Дата: 18.03.2013
Източник: www.myvidin.com
Връзка: http://news.myvidin.com/about-111217.html
Брой думи: 102
Резюме: Информационен ден с представяне на инструмента Jeremie и приоритетите на
бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“ ще проведе на 25 март 2013 г.
Областен информационен център-Видин.
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Заглавие: Информационен ден за бизнеса с представяне на инструмента Jeremie
организира ОИЦ-Видин
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Информационен ден с представяне на инструмента Jeremie и приоритетите на
бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“ ще проведе на 25 март 2013 г.
Областен информационен център-Видин.
Пред представители на банковия сектор и бизнеса екипът на центъра ще презентира
възможностите на инициативата Jeremie: Гаранционен фонд, Фонд за начално финансиране,
Фонд за рисков капитал, Фонд за растеж, Мецанин фонд, Финансиране чрез споделяне на
риска, както и добри практики, реализирани с подкрепата на финансовия инструмент. Акцент
ще са и приоритетите на бъдещата Оперативна програма „Иновации и предприемачество“.
Срещата ще се проведе в заседателната зала на Областен информационен център-Видин, пл.
„Бдинци“ 2, от 10,30 до 12,00 часа.
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Дата: 18.03.2013
Източник: www.bta.bg
Връзка:
http://www.bta.bg/subscription.php/bg?news_filters[search][text]=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%
BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%
D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&news_filters[created_on][from]=18-032013&news_filters[created_on][to]=&news_filters[_csrf_token]=e7530cc9f058edcdb7a521a138d85718
Брой думи: 2194

Заглавие: Делян Добрев: Резервите по отношение на цената на електроенергията са
много малки
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Нова телевизия, "Здравей, България", 18 март 2013 година, 8.39 часа
Водещ Христо Калоферов: Бившият министър Делян Добрев е на гости в студиото на "Здравей,
България". Ще си говорим за енергийните договори и проверките за цените на тока. Добро утро.
Делян Добрев: Добро утро.
Водеща Калина Крумова: Добро утро. Тринадесет милиарда - бъдещите приходи на НЕК - вече
са заложени. Става въпрос за договори, които са подписани от правителството на Иван Костов
за "Мариците" 1 и 3, подписани през 2001 година. От тогава досега няма опит да се променят
тези договори. Защо?
Д. Добрев: Костов няколко дни преди изборите е подписал договорите. Но особените залози са
правени в следващото правителство, особено този за единицата, който е нова централа и е на
най-високата стойност, на най-голямата стойност, е подписан от Румен Овчаров, който в
последните три-четири дни обиколи всички студиа по всички телевизии, предполагам, за да
лъска имидж преди партийните номинации за следващия парламент, и задава въпрос защо аз
не съм знаел по-рано. Но истинският въпрос е защо е подписан този особен залог, защо са
заложени сметките на хората, бъдещите сметки на хората, за да се финансира една централа...
Водещ: Това ли е...
Д. Добрев: И ако се прави това, защо тази централа не е построена от държавата, а са
заложени сметките на хората в полза на трето лице, което да печели от този особен залог,
направен от страна на държавата. Това е протоколът от 17.11. 2005 година на Министерство на
икономиката и енергетиката и този протокол е с подписа на Румен Овчаров. Ето го подписа на
Румен Овчаров. Трета точка в протокола казва: разрешава НЕК ЕАД да подпише договор за
особен залог в полза на ЕИС "Марица-изток 1". И знаете ли кое е най-интересното? До
момента, в който не е подписан този особен залог, не са извършени никакви разходи по този
проект. Това е едно споразумение, което е на хартия. В момента, в който се подписва
особеният залог, всичко стартира, защото този инвеститор, в чиято полза е направен залогът,
на който ние сме гарантирали, всички български потребители са гарантирали заема, е изтеглил
заем след особения залог, сключил е договор и е започнал да изгражда централата. Което
означава, че ако Румен Овчаров не беше направил този особен залог, нямаше да има в
момента там централа, която да ни продава ток два пъти по-скъпо, отколкото ТЕЦ 2 и три пъти
по-скъпо, отколкото АЕЦ "Козлодуй". И нека не се оправдава с подписаното споразумение от
Иван Костов, защото коректният текст в това споразумение е, че ще бъдат договорени особени
залози. Но как са договорени тези особени залози? Можеше и да не се договорени. Ако не бяха
договорени особените залози, не само че нямаше да има кредит - в споразумението е
записано, че три години след отстъпеното право на строеж, споразумението се прекратява, ако
инвеститорът не започне строителство - тези договори от само себе си щяха да се прекратят.
Водеща: Защо тогава тези въпроси не са зададени по-рано? Документът, който ни носите е с
дата 2005 година. Сега избухна като че ли бомбата на недоволството на хората и на тяхното...
Д. Добрев: Моята вина е, че аз не съм знаел по-рано, защото в продължение на цяла година
бях министър, разбрах в последните си дни за тези особени залози.
Водещ: Вие сте бил и член и на съвета на директорите на Националната електрическа
компания.
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Резюме: Нова телевизия, "Здравей, България", 18 март 2013 година, 8.39 часа
Водещ Христо Калоферов: Бившият министър Делян Добрев е на гости в студиото на "Здравей,
България". Ще си говорим за енергийните договори и проверките за цените на тока. Добро утро.
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Д. Добрев: Бях и член преди това, бях една година член на съвета на директорите, където се
приемаха годишните финансови отчети. Това е част от одиторския доклад, забележка в
одиторския доклад. Тези доклади всички са по 300-400 страници. Като министър аз бях
принципал на седем дружества в енергетиката само, които всяка година имат отчети по 300-400
страници. А моя е вината, че не съм го прочел по-рано, но просто физически е невъзможно
един човек да прочете седем доклада по 300 страници всяка година в рамките на няколко дни,
когато те трябва да се приемат.
Водеща: Да де, ама пак казваме, че от 2005 досега не сте бил само вие министър. Никой ли не
е обърнал внимание на тези неща?
Д. Добрев: Ами, аз чух, че министър Трайков е казал вчера, че е знаел, но това било нормално.
Нормално било да се дадат особени залози, нямало нищо нередно, нормална бизнес практика.
За мен абсолютно не е нормално и аз съм искрено озадачен как може министър Трайков да
застава рамо до рамо до г-н Румен Овчаров.
Водещ: Държавата...
Водеща: А той не ви е информирал за това точно, така да разбираме, че не сте... Той е знаел,
вие не сте знаел...
Д. Добрев: Нито той, нито някой друг е споменавал пред мен за тези особени залози.
Водещ: Добре, в крайна сметка държавата и българите каква полза имат от тези договори?
Имат ли полза изобщо?
Д. Добрев: Дългосрочните договори за закупуване на енергия ли? Аз го обясних просто на
пресконференцията. Това е все едно някой да ви предложи апартамент под наем за 15 години
и да ви каже: ще сключим дългосрочен договор за 15 години, че вие ще ползвате моя
апартамент. Всички допълнителни разходи през това време са за ваша сметка и аз имам
гарантирана норма на печалба, и в момента, в който се съгласиш и подпишеш споразумение,
този същият, който ти дава апартамента казва: Добре, но аз не мога да го построя този
апартамент. Дай да заложим твоята заплата, за да го построя аз този апартамент и след това
ти 15 години ще ми плащаш при гарантирана норма на възвръщаемост.
Водещ: За това ли е...
Д. Добрев: Но след като ще си залагаме заплатата, защо не си построихме сами апартамента и
да не плащаме 15 години наем?
Водеща: Ако трябва да говоря на прост човешки език, тези документи всичките, които общо
взето излиза, че ощетяват българина, дават ли му поне по нещичко, след като му взимат
толкова много? Документа го подписва представител на държавата, висш държавник,
независимо чие е името. Българинът обаче получава ли нещо в замяна, реално погледнато?
Д. Добрев: Получава енергия на три пъти по-висока цена от АЕЦ "Козлодуй" и задължение да я
плаща 15 години, това получава.
Водещ: Истина ли е, че сега заради свръхпроизводството, когато бяха затворени някои от
блоковете на много централи в страната, включително ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица
изток-3", държавата продължава да плаща на американските инвеститори, въпреки че не
работят мощностите?
Д. Добрев: Истина е, защото в споразуменията, които са сключени с двете офшорни компании, нека не ги бъркаме с американски проекти, защото 2001 г. се сключват договори с две офшорни
компании - тези офшорни компании са с български собственици и те впоследствие продават
тези хубави проекти с огромни печалби на американски компании, които не носят никаква вина,
защото са видели добър договор и са го купили. Българските собственици, един от българските
собственици е Красимир Георгиев-Фронтиера, още 2001 г. И тези офшорни компании са
регистрирани на неговия адрес в София, и преговорите са се водили на този същия адрес.
Водеща: За хората обаче това им е не особено познато.
Д. Добрев: Така че... ами, това са, това са, така, истини, които са били спестявани на хората
през цялото това време. Но важното е тука да се разбере много добре, че тези централи са
станали централи и тези споразумения са станали договори в момента, в който са подписани
особените залози. Ако ги нямаше тях, нямаше да има и тези централи, нямаше да има и
скъпата енергия.
Водещ: ГЕРБ обаче също понесе доста обвинения за високата цена на тока по повод на
възобновяемите енергийни източници. Истина е, че ние сме преизпълнили три пъти плана до
2020-та за мощности от възобновяеми енергийни източници. Защо, то стана мода, но защо
такъв наплив? Кой позволи?
Д. Добрев: Защото още 2007 година е направен закон, който дава огромна норма на
възвръщаемост, дава огромни печалби на всеки, който се занимава с този вид бизнес. Затова
целият свят се изсипа в България да инвестира във фотоволтаици и във вятър. 2008 година...
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Водещ: Министър Трайков каза, че малко бил разрешил.
Водеща: Наистина...
Д. Добрев: И това ще ви кажа. 2008 г. считат, че законът не е достатъчно атрактивен, затова го
напомпват още веднъж, като удължават срока за изкупуване и вдигат още веднъж цената и се
получава целият този спекулативен бум. А грешката на това правителство е, че още 2009 г. не
промени този закон или не наложи мораториум. Такъв мораториум е бил предлаган от
министър Караджова, но тогава именно министър Трайков не се е съгласил. И аз разбрах, че
вчера е казал в една ваша... в една телевизия, че по негово време са били присъединени едва
200 мегавата. От 2007 г. до 3 май 2011 г. са подписани договори за 12 000 мегавата. Трети май
2011 г. е датата, на която с промяна в закона в Народното събрание ние спряхме сключването
на тези договори и от тогава досега, почти две години, не е подписан нито един договор. Така
че всички зелени централи са с подписите на Трайчо Трайков по негово време, Румен Овчаров
и Петър Димитров. След трети май... аз станах заместник-министър на 18 май, ако не се лъжа,
след 3 май няма подписан нито един нов договор за зелена централа. Но грешката е, че се
проспа това време от 2009 г. до 2011 г., и точно Трайков да казва, че той не е виновен за
зелената енергия, а е виновен някой след него, защото три месеца, след като той вече не бил
министър, се появили тези централи, те са се присъединили към мрежата три месеца след
това.
Водещ: Договорите реално са подписани по-рано.
Д. Добрев: Но тяхното изграждане е стартирано една година преди това. Договорът им е
подписан две години или три години преди това, за да могат те да променят предназначение,
да извадят разрешение за строеж, да намерят кредит, да сключат договор с фирма, която ще
им го построи, да им го построи и едва тогава да се присъединят към мрежата.
Водеща: Да бъдем обаче реалисти и да се върнем към основната причина, която изкара хората
на улиците и която беше първопричината за протестите, които пък свалиха кабинета. Има ли
как в момента да бъде намалена реално цената на тока на българите - било то от служебния
кабинет, било то от новия кабинет? Колко бързо може да стане това и колко може реално
според вас да падне цената на тока в момента?
Д. Добрев: Цената, знаете, че беше намалена със седем процента от началото на март месец...
Водещ: Това беше обявено като временна мярка обаче.
Д. Добрев: Мярката според мен не е временна, защото тя е... тези 7 процента са формирани на
базата на два обективни критерия, които няма да се променят след 1 юли. Единият е
признатите технологични загуби на ЕРП-тата, които бяха намалени от 15 на 12 процента. И
вторият критерий е цената на газа с новите договори за газа без посредници. Тези две неща
няма да се променят. Дори от 1 април цената на газа отново пада с 3 процента благодарение
на тези нови договори.
Водеща: Тоест ако го има като предизборно обещание, да не вярваме, че може драстично да
падне цената на тока, така ли да ви разбираме? Понеже сега със сигурност ще има много
такива добри пожелания.
Д. Добрев: Сега ще... ще има да, ще има със сигурност обещания за какви ли не чудеса.
Истината е обаче, че резервите по отношение на цената на електроенергията са много малки.
Има все още резерви, но те са например промяна в микса, което не се случи, въпреки че аз
настоявах да се случи, да излязат скъпите централи, към които нямаме задължения и да бъде
включен по-голям дял на АЕЦ "Козлодуй". Това е един резерв, който ние имаме, но той няма да
направи чудеса. Той е в рамките на няколко процента, както и всички други механизми, с които
регулаторът разполага, за да намали цената.
Водещ: Сега към един репортаж на тема енергетика, тъкмо сте ни на гости. Хотелиерският
бранш у нас настоява служебното правителство да направи спешна ревизия как се начисляват
сметките за ток на бизнеса. /излъчва се репортаж - бел .ред./
Водещ: По-меко време, по-малко туристи, по-високи сметки за ток. Хотелиерите искат да съдят
електроразпределителните дружества.
Д. Добрев: Със сигурност трябва да си защитават правата, да си търсят интереса навсякъде
където смятат, че има сгрешени сметки. Тези сметки трябва да бъдат проверени. Важното
обаче за хотелиерите, за малкия и среден бизнес в България е, че на този бизнес от юни месец
миналата година му е дадена възможност да излезе на свободен пазар и да си купува
електроенергия от свободен пазар, за разлика от битовите абонати, където все още е скъпо.
Когато си закупят електроенергия от свободния пазара, те ще си купят от АЕЦ "Козлодуй" само,
вместо да купуват от всички централи, включително т. нар. американски, скъпи и т.н. ...
Водещ: Тоест могат да прескочат микса?
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Д. Добрев: Да прескочат микса, да си купят електроенергия на свободен пазар. Това е едното
нещо, което могат да направят. Прави са хората, като искат съвременни уреди, които да
отчитат напрежението през цялото време. Това става с т. нар. умни електромери, за които сме
си говорили и с вас, реална консумация в реално време. И на трето място трябва да се
възползват от възможността да кандидатстват за средства по оперативна програма
"Конкурентоспособност" за енергийна ефективност - 50 процента безвъзмездна помощ, което
ще им намали сметката с 50 процента, за разлика от цената на тока, която...
Водеща: Благодарим ви много за гостуването.
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