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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Икономическият министър заплаши с газова криза 
Драгомир Стойнев обвини столичната топлофикация за тежкото състояние на "Булгаргаз" 
 
Икономическият министър Драгомир Стойнев заговори за повторение на газовата криза от 2009 г. заради изострящият се 
конфликт между Русия и Украйна. Поводът е непогасен дълг на Киев от близо 900 млн. долара към "Газпром", но 
причината е планът на Украйна да подпише споразумение за асоцииране с ЕС. 
"Притеснен съм от развитието на разговорите между двете държави. Силно се надявам кошмарът от зимата на 2009 г. да 
не се повтори. Такава опасност на този етап има", каза министър Стойнев след редовното заседание на Министерски 
съвет. 
В края на октомври Москва обвини Киев в задлъжнялост от 882 млн. долара и предупреди, че може да спре газовите 
доставки. Енергийният министър на Украйна Едуард Ставицки призна, че държавата му закъснява с плащанията на газа, 
но изрази надежда проблемът да бъде решен скоро. Въпреки твърденията на Русия, че конфликтът не е политически тази 
седмица стана ясно, че натискът на Москва се дължи изцяло на плановете Украйна да подпише споразумение за 
асоцииране с ЕС. Руският премиер Димитрий Медведев предупреди, че в такъв случай Киев няма да може да разчита на 
кредити от Москва. 
Дали това е реална заплаха за криза обаче е спорно. В същото време казаното от Стойнев е аргумент за газопровода 
"Южен поток", който беше започната миналата седмица доста изненадващо и някои условията по който са доста 
проблематични. Например рязкото нарастване на стойността на проекта от 3.1 млрд. на 4.1 млрд. евро. 
След размяна на заплахи и обвинения през 2009 г. Русия в действителност спря преноса на газ към Украйна и 
единственият газопровод към България "пресъхна" за около две седмици. Основен проблем тогава се оказаха липсата на 
алтернативни източници и на достатъчно запаси в газохранилището в Чирен. 
Чирен е пълен на 70% 
Министър Стойнев обясни, че в момента газовото хранилище в Чирен се нагнетява. Капацитетът му е 550 млн. куб. м. 
гориво, а запасите – 377 млн. куб. м., по думите на изпълнителният директор на "Булгаргаз" Димитър Гогов пред "3e-
news.net". Скоростта на добив на газ от Чирен обаче не може да покрие газовите нужди на страната в случай на криза. 
В същото време обаче поради топлото време консумацията на газ в страната е доста ниска и "Булгаргаз" може да нагнети 
още количества газ, които така или иначе трябва а купи. 
"Защитихме пред ЕК разширяване на газохранилището и изграждане на ново газохранилище на българска територия", 
обясни Стойнев и подчерта, че заплахата от нова газова криза доказва колко важен е проектът "Южен поток" за 
България. Той припомни и че страната ни работи по проектите за междусистемни газови връзки с Румъния, Гърция, 
Турция и Сърбия, по проект за нови електропроводи и увеличаване на капацитета на Чаира с изграждане на язовир 
Яденица. Стойнев се похвали, че всички 11 енергийни проекта, представени от България на последната среща на високо 
равнище във Вилнюс, са получили от ЕК статут на проекти от общ интерес и могат да канидатстват за еврофинансиране по 
механизма "Connecting Europe". С най-голяма проектна готовност са газовата връзка със Сърбия, за която има осигурена 
държавна гаранция през 2014 г., проектът за Чаира и този за далекопроводите. 
"Булгаргаз" в тежко състояние заради София 
България трудно ще се справи с евентуална газова криза поради още една причина – тежкото финансово състояние на 
"Булгаргаз". Стойнев обясни, че през мандата на предишното правителство дълговете в енергетиката са нараснали с над 
2 млрд. лева, но въпреки това системата е стабилна, а чуждите инвеститори "вярват в това, което ще се случи в 
държавата". "Състоянието на "Булгаргаз" е тежко, но сега не е моментът да навлизаме в подробности, заради 
предстоящи договори", каза министър Стойнев. Той подчерта, че за предстоящия отоплителен сезон дружеството трябва 
да гарантира и допълнителни 100 млн. лева заради дълговете на "Топлофикация София", в противен случай софиянци 
могат да останат без парно. 
"Същевременно "Топлофикация София" дължи 100 млн.лв. на "Булгаргаз" и 360 млн. лв. към Българския енергиен 
холдинг (БЕХ). Кога ще се получат тези пари? Нещо повече – няма никакво обезпечение по тези заеми", каза Стойнев и 
обвини Фандъкова че ще "събира парите от столичани и нищо няма да влезе в "Булгаргаз". Той нападна столичния кмет и 
заради твърденията й, че имало неясноти в новата Наредба за топлоснабдяването". Той показа писмо от юли тази 
година, в което Столична община информира икономическото министерство, че се е запознала с наредбата и няма 
забележки. "Разбирам, че г-жа Фандъкова принадлежи към политическа партия, която никога не носи отговорност. Тя е 
била добре информирана", каза Стойнев и обвини кмета, че създава изкуствено напрежение, което е част от политически 
сценарий. Стойнев добави, че ако има проблеми с отчитането заради новата наредба, те ще се дължат на неспособността 
на топлофикационните дружества да изградят необходимия софтуер. 
Междувременно обаче спорната наредба все пак беше отложена за следвашия отоплителен сезон. 
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√ Броят на новите осигурени за втора пенсия продължава да намалява 
От началото на тази година те са малко над 60 хил. души 
 
Броят на хората, които започват първа работа на постоянен трудов договор, продължава да намалява. Това става ясно от 
данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за частното пенсионно осигуряване през деветмесечието. Всички, които 
започват първа работа на трудов договор, си избират универсален пенсионен фонд или биват служебно разпределени, 
ако не посочат къде искат да се осигуряват. Броят на новоосигурените е показател колко хора започват постоянна работа 
и според статистиката на КФН през последните години те постоянно намаляват. От началото на тази година те са малко 
над 60 хил. души. За сравнение – през цялата 2011 г. са били 100 хил., а през 2008 г., когато кризата започна да се усеща в 
икономиката, те са надминавали 170 хил. Освен започващите първа работа останалите осигурени в универсални фондове 
са всички, родени след 1959 г. 
Ръст на вноските 
Още няколко показателя сочат, че пазарът на труда е стагнирал, а за много хора възможността да заделят пари е 
намаляла. Осигурените в доброволните пенсионни схеми отново намаляват, като тенденцията продължава още от 2009 
г. насам. Освен това средната месечна вноска в тях е спаднала в сравнение с деветмесечието на миналата година. За 
сметка на това тя се е увеличила при универсалните и професионалните фондове – последните ще осигуряват ранна 
пенсия на работещите при тежки условия. Причините за нарастването може да са две – ръст на заплащането или 
изсветляването му и осигуряването на по-висок доход. В годините на кризата Националният статистически институт често 
отчиташе ръст на средната заплата, но причината не беше цялостно покачване на възнагражденията. Това се получаваше, 
защото много компании съкращаваха нискоквалифицирани и нископлатени служители и така средните възнаграждения 
се покачваха. 
Повече работа, по-малко печалба 
Наред с общото покачване на управляваните активи и приходите на пенсионните дружества растат. Те се определят като 
дял от направените вноски и от общо управляваните пари. За деветмесечието общите приходи в компаниите са 
нараснали с 10%, но печалбата е спаднала с 6% спрямо септември миналата година. Понижил се е крайният резултат на 
"Доверие", "Съгласие", "Алианц България", "Ай Ен Джи", докато "ДСК-Родина" и "ЦКБ-Сила" приключват с ръст на 
печалбата. Дружество "Бъдеще" е на загуба за периода при малка печалба година по-рано, а отрицателният резултат на 
"Топлина" и "Пенсионноосигурителен институт" се е задълбочил. 
Пазарните дялове на пенсионните компании почти не са се променили от началото на годината. Заради проблемите и 
неяснотата около кандидат-купувача на "Доверие" - регистрираното във Великобритания United Capital, от 
осигурителното дружество казаха още преди няколко месеца, че доста техни клиенти са се преместили в други 
компании. Неофициално това твърдят и хора от други пенсионни дружества, но поне данните на КФН не показват 
сериозно разместване. В края на миналата година пазарният дял на "Доверие" по брой осигурени лица е бил 30.63%, а в 
края на септември - 30.08 на сто. 
 
Вестник Труд 
 
√ Жалби за търгове - само срещу депозит 

 
До обществени поръчки вече ще бъдат допускани и фирмите, които имат задължения към хазната на стойност до 200 000 
лева. В момента участието на длъжници в поръчки е забранено. 
Предложението за облекчаване на режима е внесено между двете четения на Закона за обществените поръчки в 
парламента от депутати от ДПС, научи "Труд". Текстовете ще бъдат разглеждани в четвъртък в правната комисия към 
Народното събрание за второ четене. 
Първоначалната идея на Министерския съвет беше забраната за участие на длъжници в обществени поръчки изобщо да 
отпадне. 
Справка на страницата на Народното събрание показва, че свои мнения срещу промените в закона са дали не само 
фирми и неправителствени организации, но и две министерства - на земеделието и на спорта. 
Първото оспорва задължителното формулиране на количеството и обекта на поръчката, а според второто промените 
противоречат на европейското законодателство. 
Именно заради забележките депутатите са приготвили и нови текстове, научи "Труд" от източник от правната комисия. 
Депутатите планират да запишат и текст, според който максимум 30% от поръчката да може да се дава на 
подизпълнител. До участие в конкурсите няма да се допускат осъдени за дълг към подизпълнители фирми. Освен това 
изискване за наличие на финансов ресурс от компаниите ще може да се поставя само ако това е нужно за изпълнението 
на поръчката. 
Когато се поставя такова изискване, размерът на ресурса не може да бъде повече от 50% от стойността на поръчката, 
предлагат още от ДПС. 
Да не се иска гаранция от участниците, когато те са кооперации на хора с увреждания, предлагат от ГЕРБ. Оттам искат 
също така да отпадне правото на възложителите да задържат гаранциите за участие, когато се обжалва процедурата. 
Депутати от БСП смятат да затегнат и режима при обжалване на процедурите. Фирмите, които искат да оспорят решение 
на възложителя, освен такса ще трябва да внесат в комисията по конкуренция депозит в размер на трикратно 
увеличената гаранция за участие, която е до 1% от стойността на поръчката. 
Той ще се освобождава до 10 дни след произнасяне на КЗК или след отказ за образуване на производство. Предлага се 
също да се увеличат глобите за непубликуване на информация до 50 хил. лева. 
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Вестник Сега 
 
√ В бюджета няма 30 млн. лв. за гъвкавото пенсиониране 

 
Необходимите над 30 млн. лв. за идеята на БСП хората с недостигащ стаж да се пенсионират по-рано срещу по-ниски 
пенсии не фигурират никъде в бюджета. Това стана ясно при дебатите за пакета от бюджетни закони в социалната 
комисия вчера. 
"Средствата ще се търсят между първо и второ четене", призна председателят на социалната комисия Корнелия Нинова. 
Тя обаче беше скептична, че по-облекченото пенсиониране изобщо ще мине на второ четене в зала. "Мярката не среща 
подкрепа от други партии в парламента освен от "Коалиция за България", коментира тя. Поправката в Кодекса за 
социално осигуряване, която би позволила на около 14 000 българи да се пенсионират, трябва да се гласува до края на 
седмицата. 
Вчера стана ясно, че парите за заетост - 73 млн. лв., ще стигнат за едва 13 000 души при около 22 000 през т.г. заради 
увеличението на минималната заплата от 310 лв. на 340 лв. Още 8000 ще минат обучение. Според бившия социален 
министър от ГЕРБ Тотю Младенов това може да доведе до 14-15% безработица, тъй като парите за заетост по 
оперативната програма са свършили, а от бюджета няма да покрият дори новите мерки на управляващите, насочени към 
младежите. Освен това около 40-50 хил. души, за които мерките са приключили, са влезли вече в бюрата по труда. 
Според Корнелия Нинова обаче мерките за облекчаване на бизнеса ще доведат до повече наети в реалния сектор. А 
социалният министър Хасан Адемов обяви, че има достатъчно пари от настоящата оперативна програма, които ще се 
изплащат по различни схеми догодина. 
ПРОМЕНИ 
Според държавния бюджет детските за децата с увреждания ще станат 100 лв. Първоначално идеята беше да са 70 лв., 
тъй като за тях се вдига и месечната помощ от 217 лв. на 240 лв. Така обаче те щяха да получават по-малко от близнаците, 
чиито детски ще са 75 лв. на месец. За децата в приемни семейства и настанени при близки и роднини обаче детските ще 
са 35 лв., и то независимо колко е броят им, въпреки че деинституционализацията е приоритет. Обяснението е, че за тях 
държавата дава и други пари за издръжка. 


