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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Труд 
 
√ Пиер Жан Кулон: „Южен поток” все още не е приключил 
 

Европейският съюз трябва да даде повече пари и възможности за изграждане на газоразпределителен център 
в България, казва председателят на секция “Транспорт, енергетика, инфраструктури и информационно 
общество” на Европейския икономически и социален комитет 
- Г-н Кулон, какво означава енергийна солидарност между държавите в Европейския съюз. Как тя ще помогне 
на българския потребител? 
- Някои страни като Италия, Франция, Полша и Чехия имат много възможности за съхранение на газ. Някои от 
страните обаче като Словакия, Унгария и Словения, нямат възможност да правят хранилища заради геоложки 
особености. Защо да не дадем възможност за съхранение в други страни? Аз съм европеец. Имаме сто процента 
възможност да съхраняваме газ, но други нямат, а имат нужда от газ. 
Целта ни е да направим така, когато една държава има нужда от суровина през декември например, а в 
съседната държава има хранилище, тя да изпрати от резерва си нужния газ. Това е истинска солидарност. 
- Какво е нужно да се направи, за да се случи реално това? 
- Другата седмица ще говоря със заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович, 
отговарящ за енергийния съюз, да се предприемат конкретни стъпки за така наречената енергийна 
солидарност. 
Не трябва просто да повтарят “ние трябва да направим това и онова”, а да сторят нещо конкретно за хората. 
Подготвяме резолюция заедно с Икономическия и социален съвет, Асоциацията на индустриалния 
капитал в България и други неправителствени организации, която ще внесем в Европейския парламент, 
в Европейската комисия и Съвета на Европа, в която да кажем, че в Европа има някои специални пазари. 
- Намерението на българското правителство за изграждане на газоразпределителен център у нас ще бъде ли 
включено във вашето предложение? 
- Разбира се. Европейският съюз трябва да насочи вниманието си към България, трябва да й даде повече пари 
и повече възможности. 
Местоположението на България е много специално. Не го казвам, защото към тук, а защото е истина. Първо, 
защото страната е член на ЕС, второ, защото се намирате много близо до страни кандидат-членки като Сърбия, 
Македония, Босна и т.н. Трето, защото страната е много близо до източника на суровината - Русия, Турция, а 
това е много важно. 
Големи чужди компании, които работят от 10 години в сферата, познават България, но не са запознати с 
глобалната й роля. Те знаят основно за старите проблеми на страната с ядрената енергия. 
- Как виждате идеята за общ европейски енергиен пазар и каква е ролята на България в него? 
- Не е вярно, че има общ европейски енергиен пазар, няма такъв пазар, който да може да обхване цяла Европа. 
Трябва обаче да се работи в посока на създаване на силни регионални пазари. Има балтийски, има западен, в 
който са Германия и Франция, но един от най-важните е югоизточният, а на югоизточния пазар България е най-
важна. 
Затова трябва да отпуснем специална помощ на Югоизтока за изграждане на интерконекторни връзки. Защото 
страната ви няма достатъчно връзки със Сърбия, например. Това е много по-важно от изграждане на връзки 
между Испания и Франция. На второ място - газът е много важен. Всички говорят за “Южен поток”, “Северен 
поток”, “Турски поток”. Какво значи това? 
Изграждането на тези проекти е политически, не технически, не енергиен проблем. Абсолютно грешно е да 
кажем, че Турция не е достатъчно добра, Сърбия не е добра, а да твърдим, че само ЕС е добър. Трябва да 
работим с всички. 
- В България винаги на преден план се изважда цената на тока. 
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- Трябва да си отговорим на въпроса сигурни ли сме, че разходите по производството са толкова високи. Каква 
е разликата между продажната и производствената цена? Понякога производствената цена не е толкова 
висока, но между производствената и тази, която плащаме всички потребители, има огромна разлика. 50% от 
разликата отива при компаниите, при кмета на града и т.н.. Ако компаниите не са доволни, това не е мой 
проблем. Аз работя за хората, за гражданите, единственото важно за мен е демократичността, прозрачността 
на пазара. 
- Защо според вас се провали проектът “Южен поток”, само по политически причини ли? 
- “Южен поток” все още не е приключил. Според мен този проект може да се осъществи. 
В Кипър откриха газ, в Либия и Израел също откриха газ под морето. Наистина водят се нелесни разговори 
между Израел, Либия, Турция и Кипър. Много са трудни. Но какво е трудността в полето на политиката, когато 
са замесени финансови и енергийни възможности? Вероятно тези преговори ще успеят, а ако това се случи, 
“Южен поток” ще потръгне. Важно е решенията да се вземат не от външни хора, а от такива, които са близки и 
запознати с проекта “Южен поток”. 
- Каква трябва да бъде политиката на България в областта на енергетиката? 
- Всяка отделна страна може да направи своя собствена и уникална политика. Ние всъщност сме задължени за 
смесим различни източници на енергия. Ще използвам за пример България. Относително казано, 40% от 
енергията в България идва от въглища, 35% от ядрената енергия и 30% от възобновяеми източници. 
Трябва това съотношение в енергийния микс да се промени, за да се даде възможност за понижение на цените. 
Задължени сте в бъдеще да използвате по-малко въглища заради климатичните проблеми, същото важи и за 
атомната енергия за следващите 20-25 години и трябва да въведете повече възобновяеми източници и газ. 
Проблемът на енергията от вятър и слънце е, че тя е непостоянна. 
- Не е ли всъщност и доста скъпа за крайния потребител? 
- Да, но е възможно да се намалят производствените цени на соларната и вятърната енергия, ако тя се 
съхранява. Това не беше възможно преди 10 години, но сега можем да съхраняваме в батерии през деня, когато 
е слънчево, и да ползваме през часовете, когато няма слънце. 
Например в семейството всички отиват на работа или училище сутринта, връщат се вечер, а тогава имате нужда 
от електричество, тъй като вече няма слънце, но имате съхранена енергия. Това е независимостта на 
семейството, на квартала, на града, на държавата. И по-важното, ако произвеждате повече от нужното, може 
да го съхранявате и да го пращате например до Румъния. 
Това е бъдещето - газ, ядрена енергетика, възобновяеми източници, както и съхранение. Това е бъдещето, но 
има нужда от много инвестиции. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
24 часа 
 
√ Десислава Танева: 10 милиона лв. тръгват към животновъдите 
 
В подкрепа на животновъдите веднага ще бъдат преведени близо 10 милиона лева.Това съобщи министърът на 
земеделието и храните Десислава Танева след провелия се във Велико Търново Национален консултативен съвет по 
животновъдство. 
 
"10 милиона лв. ще бъдат разплатени от националния бюджет за мляко, говеда, биволи, овце и кози, така, както бяха 
направени схемите м.г. Говорихме и обявихме плановете за проверки, които ще продължат да се извършват, относно 
съдържанието на растителни мазнини в продукти, които не са обозначени като имитиращи", каза Десислава Танева. 
 
Сред останалите предложения, които са приети, е промяна в Наредбата за етикетирането. 
 
"Всички млечни продукти, а и въобще хранителни продукти, произведени с български суровини, ще бъдат брандирани с 
логото на България, със знамето, в магазинната мрежа", обяви Танева. 
 
Министърът допълни, че на Консултативния съвет въобще не е бил обсъждан въпросът дали животновъдите ще 
протестират срещу ниските изкупни цени на млякото. 
 
Излизането от кризата в сектор "Животновъдство" може да стане само и единствено, ако ЕС започне да излиза от кризата. 
По думите й, няма как при свободно движение на стоки, капитали и продукция, да се очаква ситуацията в България да е 
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по-различна от тази в общността. Тя посочи, че в голяма част от страните от Европейския съюз има провинции, които са 
блокирани заради протести на земеделски производители. 
 
„Благодаря на целия бранш за диалога, който имаме, за разбирането, ясно осъзнавайки те в каква криза са и в какво 
положение са”, декларира министърът. 
 
 
Сега 
 
√ Борисов сложи под общ знаменател бежанци и терористи 
 
Външната политика на Европа е провал, но Меркел е добра, обясни премиерът 
 
Премиерът Бойко Борисов сложи знак на равенство между бежанците, които трябва да се интегрират, и атентаторите от 
Брюксел. Във видеозапис, качен в профила му във "Фейсбук" след атентатите вчера, той заяви, че да се извършат 
нападенията в белгийската столица не е честно срещу европейците и обвини за това терористите, които не могат да бъдат 
интегрирани. Тъй като Европа се опитва да интегрира бежанците, от думите му излезе, че бежанците и терористите са едно 
и също нещо.  
 
"Видно е, че няма как да интегрираме терористи. Видно е, че това, което се случи в арабския свят, е разгневило много хора, 
някои дори справедливо. По-специално за Сирия, за Либия, за Ирак, остана разруха там. Това ядосва хората, това ги прави 
зли", обясни процесите от своята камбанария Борисов.  
 
Премиерът заяви, че атентатът показвал провал във външната политика на Европа, но едновременно с това обясни, че "ние 
политики не можем да преосмисляме". "Нашата политика винаги е била... и дори на канцлера Меркел всички й се сърдеха, 
че е толкова хуманна към тези хора, защото всички си дадохме и парите, дадохме си и териториите, за да може тези хора 
да живеят по-добре. И не е честно това, което се направи", заяви той.  
 
Борисов посочи, че Брюксел е не просто белгийската столица, а на обединена Европа. "Това е сърцето на една общност, 
към която България принадлежи. Днес повече от всякога всички европейци трябва да покажем на целия свят, че няма да 
позволим на тероризма да разруши нашата цивилизация. Знам, че ще го направим по най-убедителен начин, защото това 
е част от нашите общи ценности, от нашия общ морал и култура", пише в друго съобщение на Борисов, разпространено от 
правителствения пресцентър.  
 
По-късно премиерът отиде на заседание на кризисния щаб в МВР във връзка с бомбените атентати в Брюксел, но остана 
там по-малко от час и не каза нито дума пред журналистите на излизане. 
България е изгонила 56 опасни чужденци за 15 месеца 
 
През последните 15 месеца България е изгонила 56 души, които са били определени като заплаха за националната 
сигурност. Това става ясно от отговор на премиера Бойко Борисов на депутатско питане, съобщи БГНЕС.  
 
От началото на 2015 г. до 12 март 2016 г. службите за сигурност са проверили общо 18 408 мигранти, които са влезли 
незаконно в страната. "За 577 от тях са придобити данни, че с действията си могат да поставят в опасност сигурността и 
интересите на българската държава, поради което са предприети мерки за недопускане легализиране на пребиваването 
им у нас", пише премиерът. Той съобщава още, че антитерористичният център в ДАНС работи на денонощен режим. "Към 
момента не е постъпила конкретна и достоверна информация за планиран или подготвян терористичен акт срещу 
български обекти и интереси или срещу чужди обекти на територията на България", уточнява Борисов.  
 
От отговора става ясно още, че в процес на съгласуване е секретен план с 4 възможни сценария при възникване на 
усложнена обстановка вследствие на увеличен миграционен натиск по българо-гръцката граница. Определени са места за 
палатков модул за временно настаняване на чужденци и разпределителен център. За усилване на охраната на границата 
са назначени нови 178 служители на Гранична полиция. От тях 112 са разположени по границата с Турция, а 66 - по българо-
гръцката граница. 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Доходността по новите ДЦК тръгна надолу 
 
Покачващата се цена води до спад на възвръщаемостта по 7-годишните облигации до 2,065% и до 3,013% при 12-
годишните 
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оходността по новоемитираните български държавни ценни книжа (ДЦК) за 7 и 12 години за общо 1,994 млрд. евро тръгна 
надолу в първия ден от въвеждането им за търговия, показва справка на Investor.bg на база информацията на Bloomberg. 
 
Към 16:27 часа българско време възвръщаемостта по 7-годишните облигации с общ обем 1,144 млрд. евро намалява до 
2,065% спрямо постигната по време на проведения миналата седмица аукцион 2,156%. 
 
Доходността по 12-годишните облигации с общ обем 850 млн. евро се понижава до 3,013% при 3,179% по време на 
пласмента, осъществен в понеделник. 
 
Офертите „купува“ и „продава“ варират, като цената е в посока нагоре. Това от своя страна води до спад на доходността, 
тъй като цената на облигацията е обратно пропорционална на доходността по дълговата ценна книга. 
 
Например, средната оферта „купува“ за 7-годишните книжа с падеж 2023 г. е 98,623 евро, а офертата „продава“ - 98,863 
евро. На аукциона пазарната цена бе определена на 98,192 евро. На база тези цени доходността излиза 2,089% за „купува“ 
и 2,036% за „продава“. 
 
При 12-годишните облигации „купува“ е средно 99,608 евро, а „продава“ - 100,024 евро. Доходността за „купува“ е 3,04%, 
а за „продава“ - 2,998%. Окончателната цена по време на търга миналата седмица бе 98,237 евро. 
 
Припомняме, че купоновият лихвен процент по 7-годишните ДЦК е 1,875%, а по 12-годишните – 3%, а падежите – на 21 
март 2023 г. и 21 март 2028 г. 
 
При положение, че купоновият процент е по-малък от доходността и пазарната цена на 7-годишните книжа е по-малка от 
номинала, то те се търгуват с дисконт. 
 
Ако доходността по 12-годишните ДЦК падне под 3%, т.е. под купоновия процент и той стане по-голям от пазарния, тогава 
тези облигации ще се търгуват с премия. Успоредно с това пазарната цена трябва да бъде по-голяма от номинала. 
 
Емисиите са регистрирани на Люксембургската фондова борса. 
 
 
√ България не се отказва да търси инвеститори от Китай за нова ядрена мощност 
 
Предстоят още преговори с потенциални инвеститори и с американската Westinghouse относно бъдеща ядрена 
мощност у нас 
 
Зам.-министърът на енергетиката Николай Николов е бил на посещение в Китай миналата седмица заедно с експерти от 
АЕЦ „Козлодуй“ с цел да проверят как работи технологията на Westinghouse там, съобщи енергийният министър Теменужка 
Петкова пред журналисти. 
 
"Много е рано да се говори за окончателни новини", каза Петкова и допълни, че предстоят още преговори с потенциални 
инвеститори и с американската компания относно бъдеща ядрена мощност у нас. 
 
Рано или късно цялата произведена електроенергия ще бъде търгувана на енергийната борса, коментира още министърът. 
Това е записано в предварителния доклад на Световната банка по модела за либерализацията на енергийния пазар. Тя 
допълни, че този процес ще се случва плавно, обаче отказа да коментира дали производителите ще бъдат задължени да 
излязат на борсата преди окончателния доклад на Световната банка. 
 
Петкова каза още, че експертите от институцията не са финализирали финансовия модел на либерализацията и все още не 
е ясно каква ще трябва да бъде сумата за компенсиране на Националната електрическа компания във връзка със 
задълженията й да изкупува електроенергия по дългосрочните договори. В първите анализи от банката обаче са дали 
много висока оценка на Фонда за енергийна сигурност, създаден с промени в Закона за енергетиката през миналото лято, 
и вероятността той да бъде посочен за компенсаторен механизъм за енергийната система е много голяма. 
 
Във фонда от август до края на 2015 г. са генерирани 183 млн. лева от 5% от приходите от продажба на електроенергия и 
приходите от продажбите на въглеродни емисии. От началото на 2016 г. до средата на март приходите във фонда са вече 
над 60 млн. лева, уточни още Петкова. 
 
Енергийният министър очаква и подкрепа от Световната банка за определяне на енергийно уязвимите потребители. Това 
ще бъдат не само финансово затруднени домакинства, чийто брой варира спрямо различните методики, но около 30% от 
населението може да се определи като енергийно бедно. Като уязвими ще бъдат определени и потребители, чието 
съществуване зависи от непрекъснатост на доставките - например на животоспасяваща апаратура, каза още Петкова. 
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Един от вариантите, който се обсъжда за подкрепа на такива потребители, е въвеждането на социална тарифа, по която 
ще бъдат осигурявани количества, определяни като най-необходимите за домакинството. Тази тарифа ще бъде единствено 
за енергийно бедните и уязвими потребители. 
 
Работи се и за социални мерки, сред които разсрочено плащане и забрана за прекъсване на доставките, повишаване на 
енергийната ефективност, която е дългосрочна мярка за решаване на проблема, каза още Теменужка Петкова. 
 
Очакванията на енергийния министър са между 10 и 15 април да бъдат финализирани и преговорите за отпускането на 
банков заем за БЕХ, с който да бъдат покрити задълженията на Националната енергийна компания (НЕК) към двете т. нар. 
"американски" централи в Маришкия басейн - ТЕЦ AES Марица Изток 1 и ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Петкова 
призна, че сме "притиснати във времето", но е много важно да бъдат договорени най-добрите условия за българската 
държава. 
 
Енергийният холдинг преговаря за мостови заем в размер на до 650 млн. евро, който ще бъде покрит с бъдеща емисия 
облигации. С тези средства трябва да бъде осигурена ликвидност в енергийната система у нас. 
 
 
√ Регионалните проучвания ще определят броя пречиствателни станции по морето 
 
За пречистване на отпадъчните води са предвидени близо 2,3 млрд. лева до 2020 г. 
 
Броят на пречиствателните станции, които ще бъдат изградени по Черноморието, зависи от регионалните 
прединвестиционни проучвания, които в момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) 
разработва. Очаква се определящите документи да са готови през 2019 г. 
 
Близо 2 млрд. лева е бюджетът за води в оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 г. Заедно с националното 
съфинансиране ресурсът нараства до 2,3 млрд. лв. През новия програмен период ще се инвестира само в населени места 
с над 10 хил. жители и то ако в съответната област ВиК-операторите са консолидирани, съобщават за БТА от 
Министерството на околната среда и водите (МОСВ). 
 
Общо 14 регионални прединвестиционни проучвания трябва като цяло да определят какви инвестиции ще се правят във 
водния сектор. За изготвянето им беше подписан договор за предоставяне на средства от ОПОС на МРРБ. 
 
В допълнение проучванията ще посочат нуждите от инвестиции и възможните им източници за населените места с над 2 
хил. жители за отпадъчните води и всички населени места над 50 жители - за питейно водоснабдяване. Успоредно с това 
ще се разработват планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и документи към Морската стратегия. 
 
Тъй като все още не е приключила консолидацията във водния сектор, което е задължително условие на Брюксел за 
усвояването на евросредствата, междувременно със средства от ос "Води" на ОПОС могат да се  изпълняват т. нар. ранни 
проекти. Те са в Пловдив, Асеновград, Добрич и Долна Митрополия (Плевен), както и т. нар. фазирани проекти - осем 
пречиствателни станции за отпадъчни води, чието изграждане е започнало през първия програмен период и заради 
забавяне по различни причини ще завърши през новия. 
 
Сред тях е и пречиствателната станция за отпадъчни води "Златни пясъци", посочват от МОСВ. Първият търг за изграждане 
на съоръжението беше спрян след нареждането на премиера Бойко Борисов. През миналата седмица обаче община Варна 
обяви нова процедура за пречиствателната станция с индикативен бюджет от малко под 24,5 млн. лева. Срокът за подаване 
на документи за участие в търга е 25 април, а офертите се предвижда да бъдат отворени на 26 април. 
 
Ще се финансират и пет проекта, които трябва да получат одобрение от "Джаспърс." 
 
Опазване на морските води 
 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отпуска 734 хил. лева, с които ще 
се изгради задържателен резервоар на пречиствателната станция в Лозенец, община Царево,област Бургас. Целта е да 
бъде осигурено чисто море през новия летен сезон. Паралелно общината подготвя и проект за изграждане на нова 
пречиствателна станция. 
 
По приключилата вече ОПОС 2007-2013 г. също са изграждани и реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни 
води - Бургас-Банево (29,7 млн. лева), Ветрен и Минерални бани (29,7 млн. лева), Бургас-Горно Езерово (1 млн. лева), 
Созопол (75 млн. лева). 
 
Извършена е реконструкция на пречиствателните станции за отпадъчни води в Несебър (96,4 млн. лева), Поморие (96,3 
млн. лева) и Руен (28,5 млн. лева). Изградени са над 230 км канализация и 142 км водопроводи, посочват от МОСВ. 
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В област Варна е изградена една нова пречиствателна станция за отпадъчни води - в Провадия. Реконструирана е 
пречиствателна станция за отпадъчни води "Варна-Акациите" - за 41,5 млн. лева. Изградени са над 35 км канализация и 
над 38 км водопроводи. 
 
Обекти по Черноморието са изпълнявани и по предприсъединителната програма ИСПА - за интегрирания проект за водния 
цикъл на Варна (25,43 млн. евро), за събиране и пречистване на отпадъчните води в бургаския кв. "Меден Рудник" (10, 21 
млн. евро) и за интегрирания воден проект на Балчик (21,59 млн. евро), допълват от ведомството. 
 


