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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Bloomberg TV Bulgaria 
 
 
√ Велев: Токът ще поевтинее с 3-4% ако цената на парното се запази след 1 април 
 
"Топлоцентралите произвеждат топлоенергия и с остатъчната топлина произвеждат ел. енергия, която се изкупува от НЕК 
за 162 лв/мгвч, а пазарната цена е 72 лв/мгвч."  
Това каза в „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Васил Велев, който говори за предстоящото понижение на цената на природния газ. 
„По този начин се субсидират потребителите на парно“ 
Всички национално представени работодателски организации са излезли със отворено писмо към КЕВР, където предлагат 
понижението на цената на природния газ от 23.02% от 1 април да бъде за сметка на по-ниска цена на изкупуваната 
електроенергия от топлофикациите, а не за по-евтино парно., каза Велев. 
„През последните няколко години цената на природния газ се е удвоила, а парното се е оскъпило само с 20% за същия 
период.“ 
 Ако предложението ни бъде прието цената на тока ще се понижи с 3-4% след 1 април, заяви Велев, като добави, че 
причината ще бъде 4-5 лв/мгвч понижение на такса „Задължение към обществото“ 
 
Вижте видеото тук. 
 
Инвестор.бг 
 

 
 
√ Васил Велев: Цената на тока може да намалее с 3-4% 

http://www.bloombergtv.bg/biznes-start/2016-03-25/velev-potrebitelite-na-toploenergiya-sa-subsidirani-ot-vsichki-balgari
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Бизнесът иска да бъде намалена цената на еленергията, изкупувана от комбинираното производство на 
топлоцентралите 
 
От 1 април цената на газа най-вероятно ще бъде намалена с около 23 на сто, а големи работодателски организации 
поискаха от КЕВР с намаляването на цената на природния газ да бъде намалена и цената на електроенергията, изкупувана 
от топлоцентралите (при комбинирано производство). 
 
Според работодателите от 2006 година до 2014 година цената на природния газ у нас расте непрекъснато и това „надува“ 
цената на електроенергията от когенерациите в пъти над пазарната цена. Цената на парното се увеличава с около 20% до 
80 лева за мгвч. 
 
Ако предложението на бизнеса бъде прието, цената на електроенергията може да намалее с 3-4%, заяви пред Bloomberg 
TV Bulgaria председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
 
Топлофикациите продават парно и топла вода, а с остатъчната топлина произвеждат електроенергия. Тя се изкупува от НЕК 
за 162 лв./мгвч, а пазарната цена е 72 лв./мгвч, заяви той. 
 
По думите му с изкупуването на по-скъп ток от топлоцентралите се формира дефицит от 285 млн. лв. и това е размерът на 
субсидията за тези, които потребяват топлинна енергия. Това е несправедливо, защото електроенергията се заплаща от 
всички – домакинства и бизнес, а тази субсидия потребяват ограничен кръг хора, коментира Велев. По думите му точно 
тези 285 млн. лв. могат да намалят цената на електронерегията. 
 
В същото време според бизнес организациите цената на парното трябва да се запази. 
 

 
 

Actualno.com 
 
√ Цената на парното трябва да се запази, смята Васил Велев от АИКБ 
 
"Всички български граждани плащат по-скъпа електроенергия, за да имат примерно софиянци по-евтина цена на парното, 
което очевидно е несправедливо". Това заяви пред “Хоризонт“ представител на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. 
Цената на топлоенергията е субсидирана, тя се продава на по-ниска цена отколкото струва, и тази субсидия я плащат всички 
български домакинства и българският бизнес, тъй като механизмът на субсидиране е чрез изкупуване от когенерациите 
електроенергия в пъти по-висока цена от пазарната. 
Асоциацията не се обявява за увеличаване на цената на парното, а за запазването ѝ. 
"Не е справедливо за тези, които употребяват парно, да плаща цялата страна, подчерта още Велев и даде пример с това, 
че хората с ниски доходи във Видин трябва да субсидират хора с високи доходи, употребяващи парно в София". 
 
Дир.бг 
 
√ Парното поевтинява далеч по-малко от газа 
 
т 1 април парното поевтинява между 1 и 10%. За София понижението е 3%. Цената на тока от комбинираното производство 
ще се понижи между 14 и 17%. 
Представители на повечето топлофикации се съгласиха с предложението на енергийния регулатор парното и топлата вода 
да не поевтинеят значително като резултат от падането на цените на газа с 23 на сто от април.  
 
Те оспориха обаче друго предложение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Според него токът от 
комбинираното производство ще поевтинее с между 14 и 17 на сто.  
 
Аргументите на регулатора при спад на цените на газа с близо една четвърт цените на парното да паднат с малко, а тези 
на тока, който произвеждат топлофикациите по комбиниран начин с повече, са, че години наред цените на топлоенергията 
изкуствено са били задържани ниски. 
 
Топлофикациите на свой ред поискаха ако ще бъдат намалени цените на тока, който произвеждат, това да е с по-малко от 
планираното. Срещу планираното поевтиняване на топлоенергията между 1 и 10 процента не възразиха.  
 
Омбудсманът Мая Манолова обаче видя в това предложение противопоставяне на потребителите на парно и на ток:  
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"Смятам, че намалението на тока не би следвало да бъде за сметка на намалението на парното, и обратното, след като 
суровината и за двете намалява с 23 процента."  
 
Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов за пореден път обясни, че това се прави, за да може да има 
намаление на цените на тока, но от юли:  
 
"При всички положения намаляването е в плюс на българските потребители. Заради планираното поевтиняване на 
природния газ с 23 на сто, намалението на цените на топлоенергията става възможно, но не и с нивата, с които това би 
могло да стане." 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ предложи да остане без промяна цената на топлоенергията, 
а целият ефект от намалението на цената на природния газ да се използва за намаление при електроенергията. 
 
 
 
Стандарт 
 
√ Парното надува цената на тока с 285 млн. лв. 
 
Произвежданият скъп ток от когенерациите на топлофикациите и заводските централи надува цената на 
електроенергията с 285 млн. лв. Това заяви в КЕВР при обсъждане на цените на тока и парното от 1 юли председателят 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Затова той поиска понижението на цената на газа с 
малко над 23% от 1 април да не се отразява в поевтиняване на парното, а само на тока, произведен по топлофикациите. 
Велев призова да не се спекулира с понятието "производство на електроенергия по високоефективен начин", тъй като 
изкупната цена на "кафявия ток" е субсидирана и се продава много по-скъпо от пазарната. От субсидията се възползват 
само клиентите с парно, които са едва 11% (според експерти - 16%), а се плаща от всички граждани и бизнеса като 
добавка "Задължения към обществото". 
 
Предложението на работната група на КЕВР, обсъждано вчера, бе понижението на природния газ да намали цената на 
парното в различна степен за отделните топлофикации - от под 1% за Пловдив и 3% в София, до 10% - за Плевен. 
За премахване на кръстосаното субсидиране на парното чрез цената на тока се обяви и председателят на УС на Българската 
федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) Константин Стаменов, според когото цената на тока 
"подпира" топлинната енергия. 
 
Производството по високефективен начин е само един от компонентите в добавката "Задължения към обществото", 
припомни председателят на КЕВР Иван Иванов. Останалите са цените на тока от "американските" ТЕЦ и на "зелената 
енергия". 
Като цяло топлофикациите се обявиха както срещу свалянето на цените на тока от когенерациите, така и на топлинната 
енергия. 
 
Трябва да се промени изцяло моделът на ценообразуване на топлофикациите, заяви председателят на Асоциацията на 
топлофикационните дружества Илия Николаев. Досегашният модел доведе дружествата до загуба от 93 млн. лв. за 2015 
г., посочи той. Според Иван Иванов обаче именно благодарение на ценовите решения на КЕВР от есента загубата на 
топлофикациите е намалена значително. 
Окончателното решение за цените на тока от когенерациите и на топлоенергията от 1 април ще бъде взето от КЕВР до края  
на месеца. 
 
 
ТВ. Европа 
 
√ АИКБ: Ако плоският данък се отмени, държавата ще загуби приходи и ще се увеличи "сивата" икономика 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България против промените в Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица, внесен от народния представител и председател на БСП Михаил Миков, който предвижда премахването на плоския 
и въвеждането на прогресивен данък, обяви в предаването «Бизнес линия» Ивелин Желязков, директор "Тристранно 
сътрудничество" в Асоциацията на индустриалния капитал. Според него ако промяната стане факт, ще постигнем ръст на 
недекларирани доходи, на сива и черна икономика, значително по-големи разходи за администриране и по-ниска 
събираемост. 
 
"Плоският данък бе въведен през 2008 г. и той действа в много други европейски държави. Първите резултати бяха 
еднопосочни навсякъде - увеличение на приходите от данъците върху доходите на физическите лица, заяви в предаването 
Ивелин Желязков. Ако бъде отменен плоският данък и върнато подоходното облагане, под каквато и да е форма, 
категорично ще се увеличи "сивият" сектор в икономиката, прогнозира той.  
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Прогресивното облагане за по-високите възнаграждения ще оскъпи администрирането на този данък и ще се увеличат 
опитите за укриване на приходи от страна на хората, каза още Ивелин Желязков. 
 
Участието на Ивелин Желязков в предаването „Бизнес линия“ вижте тук. 
 
 
Econ.bg 
 
√ АИКБ: Електронната идентификация е важна за бизнеса 
 
Въвеждането на електронен носител за записване на данни с електронна идентификация в новоиздаваните лични карти е 
важно за бизнеса. Това се посочва в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно 
отпадането на свързаните с това текстове от Законопроекта за електронната идентификация. Проектозаконът бе приет на 
първо гласуване в средата на януари месец. 
 
Според работодателите мотивирането на този отказ с доводи като оскъпяване на цената на услугата е неотносимо, 
доколкото предимствата от подобна възможност са несравнимо по-значими. Те посочват, че новият вид лични документи 
могат да не бъдат издавани веднага, а постепенно, при изтичане на срока на валидност на настоящите карти на гражданите 
или при тяхно изрично заявление за това. 
 
„Смятаме, че отпадането на гореспоменатите текстове бламира очакваното от бизнеса електронно управление. 
Електронният носител, инкорпориран в личната карта и съобразен с установения европейски стандарт, дава надеждна и 
приемлива гаранция за защита на данните на лицата, като при това им осигурява достъп до редица пестящи време и 
средства услуги, нещо, което безспорно е полезно както в личен план, така и за обществото като цяло“, се казва в 
становището на асоциацията. 
 
Според бизнеса електронната идентификация в личните документи може да се използва и  против корупция и изборни 
измами, а гаранция за нейната безопасност и удобство е фактът, че е възприета в останалите държави в Европейския съюз. 
 
Законът за електронната идентификация е приоритетен за АИКБ, предвид значимостта и потребността му за създаване на 
правна възможност за ползването на достъпни, сигурни и евтини публични онлайн услуги, отчитат от организацията. 
 
 
Капитал 
 
√ Топлофикациите искат нов ценови модел за парното и тока си93 млн. лв. е общата загуба на сектора за 2015 г. 
 
Намалението на цената на парното от началото на април трябва да е минимално, защото години наред тя е била 
субсидирана от цената на високоефективната (разбирай скъпа) електроенергия на топлофикациите, която се плаща от 
всички потребители. За да се избегне това изкривяване, е необходим или нов ценови модел, или прецизиране на стария. 
 
Около това мнение се обединиха представителите на топлофикациите в страната, работодателски и браншови 
организации по време на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което бяха обсъдени 
цените на природния газ и тези на топлофикациите за второто тримесечие. Според доклада на регулатора цената на 
природния газ ще спадне с 23.02% от началото на април, което ще се отрази върху цената на парното за различните 
дружества - от 0.7 до 20%. Добавката за високоефективната енергия също ще намалее с 10 лв. за топлофикациите и с 5 лв. 
за когенерациите в земеделски стопанства. 
 
Кой плаща цената на парното 
 
Според представителите на топлофикациите подходът на регулатора да не отрази цялото намаление на природния газ в 
цената на парното, а само 15.32%, е правилен, тъй като години наред тази цена е поддържана нереално ниска. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев посочи, че цената на топлоенергията 
е субсидирана за клиенти, които са малцинство. Константин Стаменов, председател на Българската федерация на 
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК), също коментира, че цената на електроенергията на топлофикациите 
остава два пъти по-висока от пазарната и по този начин продължава да подкрепя цената на парното. 
 
Разходите за високоефективното производство, което се изкупува задължително от НЕК, на практика се плащат от всички 
потребители чрез цена задължение към обществото. Затова сегашното намаление трябва да се отрази и върху този 
компонент, но от началото на юли, когато се определят цените на електроенергията, посочи председателят на 
регулаторната комисия Иван Иванов. 
 
Различните топлофикации 

http://tvevropa.com/bg/news/interviews/view/114825
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Илина Стефавнова от "ЕВН България топлофикация" също коментира, че цената на парното е "потискана исторически". Тя 
обаче посочи, че размерът на добавката (една от компонентите в преференциалната цена за високоефективната 
електроенергия) не трябва да се обвързва с намалението на природния газ, тъй като тя се определя от регулатора като 
стимул за нови инвестиции в модерни производства. Когенерацията на ЕВН действително е едно от най-модерните 
съоръжения в региона, в което бяха вложени 100 млн. лв., но от компанията нееднократно са изразявали недоволството 
си, че ценовата политика обезсмисля инвестицията им. 
Илия Николаев, председател на съвета на директорите на "Веолия енерджи Варна" и председател на асоциацията на 
топлофикационните дружества, посочи, че секторът има нужда от промяна на ценовия модел или поне прецизиране. По 
думите му за миналата година топлофикациите в страната са натрупали обща загуба от 93 млн. лв. при 930 млн. лв. 
приходи. Иванов обаче напомни, че предишното намаление на цената на газа от октомври също не се отрази в пълна 
степен върху цената на парното, което е намалило загубата на топлофикациите. По изнесени през февруари данни загубата 
на софийската топлофикация за миналата година е 60 млн. лв. 
 
Въпрос на оцеляване 
 
Представителите на топлофикациите в Плевен, Враца и Бургас, които се свързват с Христо Ковачки и имат най-голямо 
намаление в цената на парното, изразиха недоволството си от решението на регулатора. Поради авария в Плевен 
топлофикацията се е лишила от приходи за 12 млн. лв. и очаква загуба за 2015 г. от 8.25 млн. лв., а допълнителното 
понижение на цената ще влоши финансовото положение на дружеството, коментираха оттам. В подобно положение е и 
"Топлофикация - Бургас", която според изпълнителния директор Христин Илиев е сериозно задлъжняла заради аварии и 
топлия зимен сезон. 
 
√ Вечерни новини: 24 март 
 
Отпадането на чиповете в новите лични карти бламира очакваното от бизнеса електронно управление. Това заявяват в 
позиция от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), след като вътрешната комисия в парламента 
отхвърли онази част от законопроекта за електронната идентификация, която предвиждаше наличието на електронен 
носител в личната карта. Причината беше, че цената им била по-скъпа. Според АИКБ обаче те биха могли да бъдат издавани 
постепенно след изтичане на срока на валидност на настоящите карти на гражданите. 
 
 
Комсомольская правда 
 
√ Бизнес Болгарии настаивает, чтоб новые личные карты были с чипом 
 
АИКБ не принимает основания для подорожания документов и желает использовать электронное управление 
Если отпадает вариант, чтоб новые личные карты были с чипом, не удастся ожидаемое бизнесом электронное управление. 
Это говорится в позиции Ассоциации промышленного капитала в Болгарии (АИКБ) по поводу работы в парламенте по 
Законопроекту об электронной идентификации, пишет "Инвестор БГ". 
 
Напомним, что внутренняя комиссия в НС отклонила тексты проекта, согласно которым должна быть заложена 
возможность электронного чипа в личных картах, для облегчения электронного управления. Это произошло по просьбе 
ГЕРБ, т.к. эти электронные удостоверения личности были бы дороже. 
 
Ассоциация выражает свое несогласие с удалением текстов из законопроекта, связанных с введением электронного 
носителя для записи данных с электронной идентификацией в нововыданных личных картах. 
 
Новый вид личных документов может быть выдан не сразу, а постепенно, при истечении срока действия текущей карты 
граждан или при их заявлении о том, говорится в заключении. 
 
Там дополняется, что электронный носитель в личной карте дает надежную и приемлемую гарантию для защиты данных 
лиц, и при этом обеспечивает им доступ к ряду экономящих время и средства услуг, что-то, что, безусловно, является 
полезным как в личном плане, так и для общества в целом. 
 
Кроме всего прочего, электронная идентификация в личных документах - это мощный инструмент против коррупции и 
избирательного мошенничества, а гарантия ее безопасности и удобства является фактом, что она общепринята в остальных 
странах Европейского союза, считает Ассоциация. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
24 часа 
 
√ Четири области в страната остават без ВиК реформа 
 
Благоевград, Кюстендил, Ловеч и Пазарджик остават без ВиК реформта, Това каза министърът на регионалното развитие 
Лиляна Павлова в петък по време на парламентарния контрол. 
 
„ЕК изисква в 28-те административни области само един оператор да оперира публичните активи и тук има огромен 
напредък. От 265 общини в 242 имаме вече съгласие. Изключение правят четири области, в останалите 24 има окрупняване 
и избор на един оператор“, каза Павлова. 
 
Европейската комисия изисква от България във всяка една област общините да се обединят в асоциация и ВиК дружествата 
да се слеят в един оператор. 
 
В благоевградска област общините Кресна, Петрич и Сандански не били съгласни да се окрупнят и да влязат в реформата. 
В област Кюстендил Дупница и Сапарева баня не искали да влязат в асоциации, в Ловеч реформата се блокирала от Троян. 
Тези области нямало да могат да кандидатстват и да получат евросредства. 
 
Павлова каза, че малките общински ВиК дружества са неефективни. 
 
 
√ 5,2 млн. лева отпусна правителството за оборудване на полицаите 
 
5,2 млн лева отпуска правителството за оборудване на специалните полицейски сили  на жандармерията, съобщи 
директорът на националната полиция главен комисар Христо Терзийски след среща на шефа на службите с премиера 
Бойко Борисов. 
 
Парите ще отидат за автомобили, бусове, бронежилетки и подновяване на две информационни системи, които трябва да 
реагират при спешни случаи. Нуждата от допълнително оборудване на полицията е описана в доклад до министър 
Бъчварова и след това е представен на премиера.  
 
"Само в четвъртък имаме 12 сигнала за бомби", каза зам-главният секретар на МВР Георги Арабаджиев.  
 
До 10:00 ч днес сигналите са 3.  
 
На срещата с премиера са присъствали директорът на СДВР, където ще отидат повечето от средствата за оборудване на 
полицаи, шефовете на ГДБОП и гранична полиция. 
 
√ Горанов подписа с ЕБВР заема от 300 млн. евро 
 
Парите са за фонда за гарантиране на влоговете 
 
Министърът на финансите Владислав Горанов и регионалният директор за България и Румъния на ЕБВР Матео Патроне 
подписаха споразумение за държавна гаранция по заем от 300 млн. евро на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, 
съобщиха от финансовото министерство. Документът трябва да бъде ратифициран от парламента. Заемът е за срок от 9 г. 
при 6-годишен гратисен период. 
 
Миналата седмица и Световната банка също одобри 300 млн. евро за фонда. Финансовата подкрепа от двете институции 
ще попълни резервите на гаранционния фонд. 
 
Според неофициална информация той се нуждае от поне 500 млн. евро за подкрепа на банките след оценката на 
качеството на активите и стрес тестовете. Резултатите от тях БНБ ще обяви на 13 август. 
 
В края на 2015 г. във фонда има 486 млн. лв., повечето от които са в държавни ценни книжа. 
 
Към същата дата задълженията му са за 1,7 млрд. лв. към бюджета, които трябва да бъдат върнати до 2020 г. Фондът има 
и задължения по репо сделки към банки за 124,6 млн. лв. 
 
От края на миналата година всяка банка прави вноски в гаранционния фонд. Размерът им се определя от БНБ до 31 март 
и са индивидуални, като рисковите трезори плащат повече. 
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Целта е до края на 2024 г. във фонда да има ресурс, равен на 2% от размера на гарантираните влогове в банките. 
 
По тази схема през миналата година 28-те банки у нас вече внесоха общо 82,17 млн. лв. в гаранционния фонд. 
 
 
√ Владислав Горанов: 1,5 млрд. лева излишък за март 
 
1,5 млрд. лв. излишък се очаква в края на март, съобщи в четвъртък министърът на финансите Владислав Горанов пред 
депутатите от бюджетната комисия. 
 
За първите два месеца на годината разходите по консолидираната програма били 4,604 млрд. лв. , или 13,2% от годишния 
разчет. За същия период на миналата година сумата била 4,867 млрд. лв. 
 
Нелихвените разходи са в размер на 4,307 млрд. лв. - 13,3% от годишния разчет, лихвените са 116,8 млн., или 14,6% от 
планираните за 2016 г. 
 
"Бюджетът изглежда реалистичен и изпълним. Не е застрашено салдото на консолидираната фискална програма.", каза 
министърът. 
 
Горанов заяви пред депутатите, че не можело да се очаква, че ще има излишък за цялата 2016 година. Имало забавяне на 
плащанията от бюджета по европейски програми и отлагане на някои разходи от министерствата. Те щели да бъдат 
наваксани и това щяло да увеличи разходите до края на годината. Горанов обаче е убеден, че дефицитът в бюджета в края 
на годината няма да надхвърли 2%. 
 
Министъра обясни, че скоро ще е готова и концепцията за данъчна полиция. Обмисляло се НАП и прокуратурата да работят 
заедно срещу престъпления срещу финансовата система. 
 
 
√ Фермери имат 9 месеца да усвоят 60 млн., иначе глоба 
 
Фермерите с одобрени проекти по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” са длъжни да започнат реалното 
изпълнение на инвестицията в срок, не по-дълъг от 9 месеца от датата на подписване на договора. Само ако в проекта има 
строително-монтажни работи, изпълнението на проекта може да започне до 12 месеца, съобщи фонд “Земеделие”. Тези 
изисквания са записани в договорите с бенефициентите. 
 
Стопаните трябва да уведомят писмено фонд “Земеделие”, че са започнали изпълнението на проектите си, като представят 
документ за авансово или частично плащане в размер, не по-малък от 20 на сто от одобрената субсидия. Това може да са 
фактури или подписани приемно-предавателни протоколи. Така след 9 до 12 месеца фермерите трябва да докажат, че са 
усвоили поне 60 млн. лв. от бюджета по приема на 4.1, който е за 300 млн. лв. 
 
Документите, които доказват направените разходи, трябва да бъдат изпратени с придружително писмо в свободен текст 
на адреса на фонд “Земеделие” в София. 
 
Ако изпълнението на проекта не е започнало в срок и не са представени писмени доказателства за разходи, то фонд 
“Земеделие” с шеф Румен Порожанов ще прекрати едностранно и без предизвестие договора. В този случай стопанинът 
дължи на фонда и обезщетение в размер на полученото вече плащане, както и неустойка от законната лихва върху сумата. 
Когато няма направено плащане, се начислява неустойка от 5% от одобрената субсидия. Фермерите няма да плащат 
глобата, ако до изтичане на 6 месеца от сключването на договора уведомят фонда, че се отказват от помощта. 
 
√ Трима студенти от УАСГ със стипендия от „Софийска вода“ 
 
Екип от трима студенти от Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) спечелиха едногодишна стипендия 
от „Софийска вода“, част от „Веолия“. 
 
Даниела Гарилова, Гергана Иванова и Йордан Николов победиха в конкурса с проекта си „Изследване на влиянието на 
едри материали, попаднали в канализационната мрежа върху теоретичното разпределение на потока в зоната на 
канализационен преливник“. Новите стипендианти са студенти от 4-ти курс в УАСГ, специалност ВиК. Освен парична 
награда, в рамките на тази година те ще имат възможността да реализират собствения си проект с помощта на ментор от 
„Софийска вода“. 
 
Стипендията бе връчена по време на младежка научна сесия за сектор водно строителство, организирана по случай 
Световния ден на водата. 
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„Сътрудничеството с УАСГ е от изключителна важност за нас, тъй като студентите от университета ще се реализират в 
страната, Европа и света. Тази година стипендията получава екип от студенти със съвместен проект, което показва, че с 
екипна работа се постигат добри резултати в научноизследователската и развойна дейност“, заяви Арно Валто, 
изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД и заместник изпълнителен директор на „Веолия“ за България“. 
 
Г-н Валто посочи, че канализационната мрежа, за която се отнася проектът, е от ключово значение, както за работата на 
дружеството, така и за живота в столицата. Той добави, че областите, в които работи Веолия - ВиК, енергия и управление 
на отпадъци, са взаимосвързани и даде за пример Станцията за пречистване на отпадъчни води край Кубратово, където 
при пречистването се произвежда повече енергия от необходимата за работата на станцията. 
 
Повече за стипендията на „Софийска вода“ част от Веолия 
 
Стипендията се дава за втора поредна година. Тя е насочена към бъдещите ВиК инженери, които се обучават в 
Хидротехническия факултет на УАСГ. Стипендията цели да насърчи и стимулира студентите да стартират своето кариерно 
развитие като осъществят на практика своите добри идеи под менторството на доказали се специалисти в областта. 
 
Право да кандидатстват за стипендия има всеки студент или екип от студенти. Всеки кандидат или екип трябва да 
представи своя идея за развитие и изпълнение на конкретен проект в областта на пречистване на питейни и отпадъчни 
води, водоснабдяване и канализация, хидравлично моделиране или друг аспект от дейността на “Софийска вода“ АД, 
който би подобрил ефективността на работата на компанията в съответната сфера. 
 
 
 
Сега 
 
√ Цялата южна граница на България може да бъде затворена 
 
28-те държави от ЕС водят преговори за затваряне на границата между България и Турция, заяви вчера австрийският 
министър на вътрешните работи Йохана Микл-Лайтнер. Тя направи изявлението при пристигането си в Брюксел за 
извънредната среща на вътрешните и правосъдните министри на страните от ЕС, които се събраха, за да обсъдят засилване 
на мерките в борбата срещу тероризма след атаките от 22 март. България беше представлявана от министъра на 
вътрешните работи Румяна Бъчварова. 
 
По същото време в София военният министър Николай Ненчев обяви, че "имаме готовност да вдигнем лека телена ограда, 
тип "Бруно", и по границата с Гърция". Той не обясни колко километра ще е тази ограда и къде точно ще бъде разположена, 
как ще се финансира и кой ще я изгражда, като се оправда със съображения за сигурност.  
 
Идеята за затягане на контрола на браздата с Турция идва само седмица след като австрийският канцлер Вернер Файман 
призова за затваряне на всички алтернативни маршрути за мигранти и бежанци, включително и тези, минаващи през 
България и Италия. "Ако не направим това, през лятото Европа отново ще бъде изправена пред напълно непреодолима 
задача", предупреди Файман. Вече беше затворен т.нар. Балкански маршрут - Словения, Хърватия, Сърбия и Македония 
пропускат само тези мигранти, които искат да подадат документи за регистрация в техните страни, без да продължават 
транзит. 
 
В началото на март на среща между лидерите на ЕС и турския премиер Ахмет Давутоглу беше решено да бъде затворен 
Балканският маршрут с цел намаляване на притока на мигранти към Европа. Това на практика стана, след като по 
инициатива на Австрия и Унгария всички страни по пътя на бежанците - от Гърция през Македония до Германия - решиха 
да блокират преминаването им и затегнаха контрола по границите. Това блокира над 14 000 души на браздата край 
гръцкото гранично село Идомени. 
 
√ От есента падат основните такси на банките 
 
Българите ще могат да си откриват разплащателни сметки навсякъде в ЕС 
 
Банките у нас ще бъдат длъжни да намалят или премахнат таксите за основните услуги по сметките на потребителите. Това 
предвижда проект за промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, публикувани на интернет страницата 
на финансовото министерство. Текстовете въвеждат евродиректива, която трябва да приложим до 18 септември. След тази 
дата банките у нас ще трябва да осигурят лесен и евтин достъп до техните услуги на всеки българин, което означава ниски 
и минимални като брой такси, съобразени с нивото на доходите в страната. Всяка банка ще бъде длъжна да уведоми 
клиента още при откриването на сметка за всяка сума, с която ще го таксува. Освен това всеки клиент ще получава годишно 
извлечение, в което банката ще го информира подробно какви такси за какво му е удържала. А БНБ пък има грижата да 
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направи специален сайт, на който всеки ще може да сравнява таксите, които различните банки предлагат за определена 
услуга - например за теглене на пари от банкомат, за плащане на данъци, за внасяне на сума в каса или за превод.  
 
Евродирективата, която и България трябва да прилага, гарантира правото на всеки в ЕС да има поне една основна банкова 
сметка, която да му позволява да ползва обичайните банкови услуги. Това се отнася за всеки европейски гражданин или 
законно пребиваващ в страна от ЕС. Така и българите ще може да си откриват сметки навсякъде в ЕС, дори да нямат 
постоянен адрес в страната. Банките пък са длъжни да предложат на клиентите си ниски такси за основни операции като 
откриване и закриване на разплащателна сметка, внасяне или теглене на пари в брой от нея в рамките на ЕС. Сега в някои 
страни тези услуги са доста скъпи.  
 
У нас в момента за откриване на сметка трезорите начисляват между 2 и 5 лв. Закриването е безплатно в повечето трезори, 
но някои удържат до 10 лв., ако сметката се затвори, преди да е изтекла година от отварянето й. Поддържането на сметка 
на месец излиза средно 2 лв. Внасянето на пари в сметка в повечето трезори е безплатно, а тегленето до 2000 лв. е най-
често 1 лв. Таксите трябва да бъдат по-ниски от средните за банковите услуги, различни от основните, за системата, както 
и от тези, които банката събира по официалната си тарифа. За най-уязвимите групи потребители - получаващите месечни 
социални помощи, се предвиждат още по-ниски цени при използването на основните банкови услуги. Клиентите, които 
вече имат платежна сметка на дадена банка, също могат да използват основните "приемливи" цени.  
 
БАНКОВА ТАЙНА 
 
Новите разпоредби ще разширят достъпа до банковата тайна - частните съдебни изпълнители ще получат достъп до 
мегарегистъра на банковите сметки на българските граждани. Миналата година беше решено тези данни да бъдат 
обединени до 2017 г. в електронен регистър, в който ще могат да правят справки службите за сигурност, данъчните, 
съдилищата, следствията, прокуратурата и комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, а сега ще се 
добавят и съдебните изпълнители. Базата данни ще съдържа номерата на банковите сметки, имената на титулярите и 
техните пълномощници и на наемателите на сейфове. В регистъра няма да са видни данните за наличностите по сметки и 
в сейфове. 
 
 


