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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
Капитал 
 
√ Депутатите спешно гласуваха поправката, която ще задържи цената на тока 
От БСП поискаха и частните електро- и газоразпределителни дружества да плащат 5% вноска 
 
Цената на тока от 1 юли ще се повиши, ако приходите във фонд "Сигурност на електроенергията система" не се увеличат. 
Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод на законодателното 
предложение "Булгартрансгаз" и Електроенергийният систeмен оператор (ЕСО) също да внасят 5% от приходите си в този 
фонд. 
 
Законодателното предложение, внесено от депутатите Делян Добрев и Валентин Николов от ГЕРБ, беше обсъдено на 
първо четене в парламентарната енергийна комисия в четвъртък. Депутатите го приеха с 11 гласа "за", като то беше 
подкрепено от всички парламентарни групи с изключение на БСП. Представители на самите дружества не присъстваха на 
заседанието, за да вземат отношение. 
 
В момента задължение да внасят 5% от приходите си имат само производителите на енергия и тези средства се използват, 
за да покриват част от разходите за възобновяема енергия и двете американски централи - "АЕS Марица-изток 1" и 
"КонтурГлобал Марица-изток 3". По този начин през миналата година цената "задължение към обществото", с която 
потребителите плащат основната част от тези разходи, поскъпна с по-малко от предвиденото. Сега обаче средствата няма 
да стигнат за задържането на цената тока, тъй като пазарната цена на електроенергията през последните месеци спадна 
трайно, което означава и по-малко приходи във фонда. 
 
Предложението на опозицията  
 
Таско Ерменков от БСП обяви, че неговата парламентарна сила може да подкрепи предложението само ако с 5% бъдат 
обложени и частните електроразпределителни дружества – ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про", както и частните 
газоразпределителни компании. Според Ерменков не може това изискване да бъде налагано само на държавните 
компании, защото това води до неравнопоставеност. "Разбирам, че цената на електроенергията притеснява всички, но 
държавната енергетика не може да издържа всичко и последиците няма да са толкова розови", посочи Ерменков. 
Впоследствие към това предложение се присъедини и Кирил Цочев от АБВ. "Ще подкрепя законопроекта на първо четене, 
за да може КЕВР да си свърши работата, но трябва да се помисли върху предложението на Таско Арменков", посочи Цочев. 
 
От ГЕРБ обаче коментираха пред "Капитал Daily", че те нямат намерение да го подкрепят. 
 
Без алтернатива 
 
Според част от депутатите взимането на 5% от приходите на "Булгартрансгаз" и ЕСО от фонда не е най-доброто решение, 
но ако то не бъде взето, това означава повишение на цената на тока от 1 юли. "В краткия срок до определянето на цените 
не може да се очакват чудеса и алтернативата на това решение е повишава цената на тока за потребителите", коментира 
Валери Симеонов от Патриотичния фронт. По думите му този законопроект ще бъде подкрепен като временна мярка за 
запушване на пробойните. "В момента наливаме вода в пробита каца с цената на ощетяване на печелившите държавни 
дружества", посочи още Симеонов. "Който не подкрепи промяната, значи иска увеличението на тока", заяви Мартин 
Димитров от Реформаторския блок. 
 
Законодателната мярка беше подкрепена и от Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ), и Константин Стаменов, председател на Българската федерация на големите енергийни консуматори 
(БФИЕК), които също присъстваха на заседанието на енергийната комисия. 
 
Пазарна ситуация 
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Основната причина за включването на двете мрежови дружества в сметките на фонда е трайният спад на цената на 
електроенергията, което води и до по-малко приходи за производителите на енергия. Това на практика означава и по-
малко средства от 5-процентната вноска във фонда. Валентин Николов от ГЕРБ обаче призна, че тази тенденция може да 
доведе до дефицити в основните държавни производители ТЕЦ "Марица-изток 2" и АЕЦ "Козлодуй", които не са 
конкурентни на ниските регионални цени. В същото време от ГЕРБ не обмислят вариант за освобождаването на тези две 
дружества от задължението да плащат вноската си във фонда. 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Готов е икономичният проект за първите 10 км от магистрала "Хемус" след Ябланица 
 
Търгът може да се обяви след решението на ВАС по жалбите заради прекратяването на предишната процедура за 
строителство 
 
Икономичният проект на първият 10-км участък от магистрала “Хемус” – от Ябланица до пътен възел “Боаза”, е вече готов. 
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на блиц контрола в 
парламентарната комисия по регионално развитие, предава БТА. 
 
Намалена е проектната скорост за движение, а документацията по обществената поръчка се подготвя по новия Закон за 
обществените поръчки, обясни министърът. 
 
За да тръгне новият търг обаче Върховният административен съд (ВАС) трябва да се произнесе по жалбите срещу 
прекратяването на предишната процедура за изграждане на 60 км от магистралата. 
 
Припомняме, че търгът за доизграждането на участъка от магистрала “Хемус” от Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч 
беше прекратен по искане на премиера Бойко Борисов, въпреки че имаше избрани изпълнители - обединения около „Джи 
Пи Груп” и „ПСТ Груп“. Мотивите за решението на премиера са свързани с действителните собственици на фирмите, 
водещи участници в консорциумите, както и обществените възражения срещу цената - приблизително 1 млрд. лева с ДДС 
за 60-км участък. 
 
През март Комисията за защита на конкуренцията отхвърли всички жалби срещу решението за прекратяване на 
процедурата. Фирмите обаче обжалват решението и пред ВАС. 
 
Строителството на първите десет километра от магистралата ще бъде финансирано със средства от държавния бюджет 
благодарение на увеличените приходи, обясни още Лиляна Павлова пред депутатите от регионалната комисия на 
парламента. Изграждането на магистралата ще става поетапно, според възможностите на бюджета. 
 
Павлова обясни, че в момента се препроектират останалите участъци от магистралата за проектна скорост от 120 км/ч. 
Максималната скорост за движение се предвижда да бъде до 140 км/ч. 
 
За три или четири участъка ще се търси и ново трасе, за да се избегне строителството на сложни и скъпи тунели, което 
допълнително ще понижи цената за строителство на магистралата, обясни още Павлова. Предстои Агенцията “Пътна 
инфраструктура” да обяви и съответната обществена поръчка. 
 
Търгът се очаква да бъде обявен в края на май или началото на юни, за да може да се започне и с процедурата за промяна 
в парцеларните планове и екооценката, допълни Павлова. Тази процедура, по думите на министъра, ще отнеме малко 
повече време, през което ще бъдат фокусирани усилията по изграждането на първите километри от магистралата. 
 
 
 
√ Започват пътните ремонти в Северна България 
 
Първият участък е в област Разград, ремонтът му ще струва около 1 млн. лева 
 
Правителството стартира с пътните ремонти в Северна България, след като в началото на месеца отпусна 41 млн. лева за 
рехабилитация на пътни отсечки. 
 
В момента се правят замервания на почти 29-км участък от пътя Побит камък – Завет – Веслец в област Разград, съобщават 
от Агенцията “Пътна инфраструктура”. 
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Пътят свързва околните населени места с второкласните пътища Тутракан – Кубрат – Разград и Русе – Кубрат – Дулово, 
както и третокласния път Исперих – Тутракан. Ремонтът му ще струва около 1 млн. лева, очакват от Пътната агенция. 
 
Строителните дейности ще започнат през юни и ще приключат до края на същия месец, уточняват още от институцията. 
 
Припомняме, че за тази година са одобрени допълнителни 100 млн. лева за пътни ремонти извън бюджета на Агенцията 
“Пътна инфраструктура”. Т.е. до края на годината трябва да бъдат отпуснати още 59 млн. лева за пътни ремонти. 
 
Средствата ще се влагат приоритетно в Северна България, най-вече Северозападна България, както и област Разград. 
 
 
 
 
√ Активите на инвестиционните фондове скачат в края на март с 2,6% на годишна база 
 
Делът на депозитите намалява, докато инвестициите в акции се увеличават 
 
Към края на март 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които 
осъществяват дейност в България, възлизат на 2,4 млрд. лв, разкрива актуалната статистика на Българска народна банка 
(БНБ).  
 
Техният размер се увеличава с 59,9 млн. лева (2,6%) в сравнение с март 2015 г. и със 168,8 млн. лева (7,6%) спрямо края на 
2015 г. 
 
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове възлиза на 2,6%, 
при 2,7% от БВП към март 2015 г. и 2,6% към декември 2015 г. 
 

 
 
Местните инвестиционни фондове управляват 799,8 млн. лв,  като спрямо същия месец на 2015 г. те намаляват с 59,2 млн. 
лева (6,9%). В сравнение с декември 2015 г. активите се увеличават с 5,4 млн. лева. 
 
Към края на първото тримесечие на 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 9,8 млн. лева 
(3,5%) до 284,7 млн. лева, а активите на балансираните фондове се увеличават с 20,6 млн. лева (15,1%) до 157,5 млн. лева. 
 
Активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 44, 5% от общия размер на активите 
на местните инвестиционни фондове, при 51,9% към март 2015 г. и 44,5% към декември 2015 г. Фондовете, инвестиращи 
в акции, притежават 35,6% от общата сума на активите към март 2016 г. при относителен дял от 32% към март 2015 г. и 35, 
8% към декември 2015 г. 
 
Делът на депозитите в портфейлите на местните инвестиционни фондове намалява със 79,9 млн. лева (27,5%) до 210,7 
млн. лева, а инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 27,5 млн. лева (11,6%) до 264,4 млн. лева.  
 
Най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 33,1%, 
следвани от ценните книжа, различни от акции – 27,7% и депозитите – 26,3%. 
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Във валутната структура традиционно най-голям дял заемат вложенията в лева – 61,5% и в евро – 30,6%, които намаляват 
в сравнение с март 2015 г., когато са били съответно 67,1% и 26,5% . Към декември 2015 г. активите, деноминирани в 
български лева са 59,6%, а тези в евро са 32,5%. 
 
Разбивка по географска структура показва, че инвестициите в България се увеличават на годишна база с 58,1 млн. лева 
(16,5%) до 410,1 млн. лева при 352 млн. лева към края на март 2015 г., а в страните от Европейския съюз намаляват с 37,7 
млн. лева (24,7%) до 114,6 млн. лева при 152,3 млн. лева към края на март 2015 г. 
 
Делът на вложенията на местните инвестиционни дружества в балканските държави нараства от 2% на 2,6%. Намалява 
относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от граждани на страните от 
Европейския съюз, като към март 2016 г. той е 20% при 27,9% към края на март 2015 г. 
 
Разбивка по институционални сектори показва, че през март към местните инвестиционните фондове отново най-силно е 
било търсенето от страна на домакинствата, следвани от застрахователните компании и пенсионните фондове. 
 
Задълженията на инвестиционните фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 99,4 
млн. лева (45,7%) до 317,1 млн. лева, а към  домакинствата намаляват с 57,3 млн. лева (14%) до 353,3 млн. лева. 
 
 
 
 
√ Процедури за почти 1 млрд. лв. са открити по ОП Околна среда през 2015 г. 
 
Най-много са процедурите в сектор „Води“ - на стойност 720 милиона лева, сочи годишният доклад за 
изпълнението на програмата 
 
Общо 14 процедури на обща стойност над 988 млн. лева са обявени през 2015 г. по Оперативна програма „Околна среда 
2014-2020“(ОПОС). Това сочи годишният доклад за изпълнението на програмата, одобрен на шестото заседание на 
Комитета за наблюдение на ОПОС, проведено днес в Пловдив. 
 
Най-много са процедурите в сектор „Води“, където е съсредоточен и най-значителният ресурс на програмата – 6 броя на 
обща стойност 719,7 млн.лв. Две от тях са за изпълнение на т. нар. ранни проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, 
съобщават от пресцентъра на екоминистерството. 
 
По втората приоритетна ос - „Отпадъци“, е обявена една конкурентна процедура с бенефициенти общини на обща стойност 
97,8 млн.лв. Тя е за изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, 
вкл. осигуряване на необходимото оборудване и техника за разделното им събиране. 
 
През миналата година в областта на биоразнообразието са отправени 3 покани за проектни предложения, чиято обща 
стойност надхвърля 30,8 млн. лв. Те са насочени към развитие на цялостен управленски подход за мрежата „Натура 2000“, 
определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони и осигуряване на надеждна информация за статуса на 
природните видове и местообитания.  
 
Бяха обявени и първите две процедури по новата приоритетна ос 4 - „Превенция и управление на риска от наводнения и 
свлачища“. Едната е за изграждане на 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи на стойност 39 млн.лв. , по 
която бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. 
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По другата нова приоритетна ос - „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, е открита една процедура. Тя е на 
стойност 700 000 лв. и предвижда създаването на национална информационна система за докладване на данни за 
качеството на атмосферния въздух. 
 
През 2015 г. са одобрени и критериите за оценка на проектни предложения по още две процедури - за изпълнение на 
ранни ВиК проекти-компонент 2  и за подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация на Столичната община. 
 
 
 
√ Над 400 малки фирми ще подобрят условията на труд с евросредства 
 
Финансирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е на сто процента 
 
Над 400 малки и средни предприятия ще подобрят условията на труд по проект на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Това каза министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, цитирана от пресцентъра 
на министерството. 
 
„Добрите условия на труд задържат квалифицираните и работещи хора в предприятията и са пряко обвързани с 
производителността на труда“, посочи министърът. 
 
Тя очерта като основни предизвикателства пред малките и средни предприятия опасността от нелоялна конкуренция, 
лошите условия на труд и борбата със сивата икономика. 
 
„Изключително важно е партньорството между организациите на работодателите и на работниците и служителите в 
общите ни усилия хората от тези предприятия да имат по-високи доходи, по-качествена заетост и по-добро работно място“, 
подчерта министърът. 
 
Русинова участва в конференция за представяне на проекта „Достоен труд за доставчиците и подизпълнителите на 
мултинационалните компании“. Той се реализира от Конфедерацията на независимите синдикати в България в 
партньорство с Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската стопанска камара. 
 
Схемата за подобряване на условията на труд в предприятията вече по оперативната програма "Развитие на човешките 
ресурси" (2014-2020) вече стартира. Общият бюджет е 80 млн. лева. 
 
По схемата "Добри и безопасни условия на труд" могат да кандидатстват микро-, малки, средни и големи предприятия. 
Изискване за съфинансиране има само за големите предприятия - в размер на 20 процента от сумата по проекта. За всички 
останали предприятия се осигурява сто процента безвъзмездна помощ. 
 
Фирмите могат да подават проектни предложения, свързани с осигуряване и подобряване на условията на труд, за 
осигуряване на транспорт на наетите в предприятията и за социални иновации. Стойността на проектите може да бъде от 
50 хиляди до 400 хиляди лева. 
 
 
 
√ Усвоени са 97% от бюджета на старата програма "Транспорт" 
 
Остават незавършени три жп отсечки и интермодалният терминал в Пловдив 
 
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. приключва с 97% усвоени средства. Това съобщи инж. Галина Василева, 
заместник-ръководител на Управляващия орган на старата и новата оперативна програма за транспорта по време на 
комитет за наблюдение на двете програми. 
 
По старата програма са финансирани общо 118 проекта за над 1,9 млрд. евро. 11 са големите инфраструктурни проекти, 
информира пресцентърът на транспортното министерство. 
 
Към момента незавършени са проектите за рехабилитация на жп отсечките Първомай-Свиленград, Септември-Пловдив, 
Пловдив-Бургас, както и интермодалният терминал в Пловдив. Обходния път на град Габрово е друг проект, който не е 
завършен в допустимите срокове. 
 
По новата програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014-2020 г. към момента са подадени за 
одобрение 18 проекта, 7 от които са одобрени. Останалите 11 са в процес на разглеждане.  
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Подписаните до момента договори са на обща стойност 535 млн. евро, в това число договорите за изграждане на Лот 3.1 
и Лот 3.3 на магистрала "Струма", и проектът за третия метродиаметър. Одобрен е още проектът за разширение на втори 
метродиаметър, който включва 1,3 км трасе и 1 метростанция, и предстои подписване на договор за финансиране. 
 
Предвид сложността на проектите и с цел завършването им преди 2020 г., трябва всички проекти да са подадени за 
одобрение преди края на тази година. В противен случай има риск те да излязат извън срока на допустимост на разходите. 
 
Два големи инфраструктурни проекта ще бъдат финансирани по програмата, както и няколко по-малки. В момента се 
подготвя проектът за модернизация на жп линията Елин Пелин - Костенец и се очаква до края на май да бъде подаден за 
одобрение. Неговата стойност е 904 млн. лв. и прогнозите са до август да бъде обявена процедура за строителство. 
 
Другият голям проект е втора фаза на рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас на стойност 629 млн. лв. В ход е 
процедура за избор на изпълнител за участъците Стралджа - Церковски и Оризово - Карнобат. Предвидено е до  октомври 
да бъде подписан договор за строителство. 
 
Проектирането на интермодален терминал в Русе е станало през миналия програмен период, а по новата програма ще 
бъде финансирано строителството на стойност 43 млн. лв. 
 
В пътния сектор по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014-2020 ще се финансират 
Лот 3 на магистрала "Струма" и Фаза 2 на Западната дъга на София. Лот 3.1 и Лот 3.3 от магистрала "Струма" и Западната 
дъга са в изпълнение. 
 
По думите на инж. Лазар Лазаров, председател на Агенция „Пътна инфраструктура“, все още се търси оптималният вариант 
за преминаване през Кресненското дефиле. До момента са разгледани над 10 варианта. В момента се разглежда вариант 
за физическо разделяне на двете ленти за движение. 
 
Изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев представи изпълнението на проекта за изграждане 
на столичното метро. „От януари започна строителството на третия метродиаметър в София, а през юли очакваме 
завършването на втория лъч с новата метростанция „Витоша“, посочи Братоев. 
 
Третият лъч по думите му е най-сложният за изпълнение досега, защото започва от нулата – няма изградено депо, нито 
системи, а и трасето преминава през труден участък. Инж. Братоев обобщи, че краткосрочната прогноза до 2020 г. е 56 км 
метро, 53 метростанции и 50% дял на метрото в градския транспорт. 
 
 
 
24 часа 
 
√ ЗАД "Армеец" чества 20 г. юбилей в "Арена Армеец" 
 
20-годишен юбилей отпразнува застрахователно дружество "Армеец" на коктейл-парти с жива музика в зала "Арена 
Армеец" в четвъртък вечерта. Гостите посрещаше лично изпълнителният директор на ЗАД „Армеец" Цветанка Крумова. 
Точно в навечерието на юбилея си застрахователна компания „Армеец” бе обявена за „Застраховател на годината“ за 2015 
година. Традиционно победителят се определя от експертно жури по обективни критерии като пазарен дял, платени 
обезщетения, акумулирани премии и др. 
 
„Тази награда е още едно доказателство, че професионализмът и отношението към клиентите са най-важните 
предпоставки за успех в сектора на застраховането. Гордея се с екипа на ЗАД „Армеец”, благодарение на когото 
непрекъснато увеличаваме дела си на пазара и вече се утвърдихме като най-динамично развиващата се компания в 
бранша“, коментира изпълнителният директор на компанията Цветанка Крумова. 
 
„Армеец" е лидер в застрахователния сектор от 2012 г. насам, с пазарен дял от над 13% в България. Компанията е на челна 
позиция в сегментите на общото застраховане и застраховки „Каско на МПС” и „Помощ при пътуване”, казват от 
компанията. 
 
 
 
√ 100 собственици на барове, ресторанти и заведения проверява НАП 
 
100 души, собственици и управители на фирми, които притежават дискотеки, ресторанти и барове, проверява НАП за 
съответствие на имуществото с официалните им доходи, съобщиха от приходното ведомство. 
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Тези хора са избрани, тъй като фирмите им, които стопанисват заведенията, отчитат значително по-ниски обороти от 
средните. Това води до съмнения, че укриваният оборот от заведенията, върху който не са плащани данъци и осигуровки, 
се насочва към физическите лица. 
 
Всички фирми, попаднали в извадката на данъчните, отчитат никаква или минимална печалба, осигуряват персонала си на 
минималния осигурителен доход, но собствениците им са придобили скъпо струващо имущество. С неотчетените в 
заведенията приходи често са финансирани покупки на имоти, луксозни автомобили, яхти и подобни скъпи придобивки, 
допълват от НАП. Сред някои от характерните примери е собственик на две фирми, които стопанисват заведения, които са 
на загуба в последните 5 години, но физическото лице е придобило имущество за над 1,2 млн. лв. 
 
Проверките ще обхванат и познатата практика популярни заведения по Черноморието да се стопанисват от създадени 
само за един туристически сезон фирми. Данъчните разкриват, че схемата била едно и също заведение да се управлява от 
различна компания всяка година, като в същото време физическите лица, стоящи зад тези фирми, най-често били едни и 
същи. 
 
Обичайно при извършване на проверки за съответствие на имущество и доходи данъчните оценяват цялото налично 
имущество на домакинството – имоти в страна и чужбина, превозни средства, банкови влогове, издръжка на живота, 
включително екскурзии в чужбина, като извършените разходи се съпоставят с официално декларираните доходи. Ако 
стойността на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 
5 години заедно с лихвите, а когато има данни за данъчни или осигурителни престъпления, НАП сезира прокуратурата за 
започване на наказателно производство. От началото на годината до момента са възложени 374 проверки на физически 
лица, допълват още от НАП. 
 
Анализ на НАП сочи също, че в сектора на питейните заведения, приходи укриват 85% от търговците, което носи годишни 
загуби на бюджета от близо 14 милиона лева. Кръгът на рисковите търговци е определен на около 11 500. В резултат на 
мерките, предприети от приходната агенция, търговците в бранша са декларирали с 3,67 % по-високи печалби в 
последните години, като броят на рисковите лица е намалял с 18% за периода 2010 – 2015 г. 
 
 
 
Труд 
 
√ 4 407 987 души се осигуряват за втора пенсия 
 

 
 
Броят на хората, осигуряващи се за втора пенсия, продължава да се увеличава и към края на първото тримесечие на 2016 
г. в четирите вида пенсионни фондове - универсални, доброволни, професионални и доброволни по професионални 
схеми, се осигуряват 4 407 987 души. Това е с 2,19% повече спрямо същото тримесечие на миналата година, показват 
публикуваните от Комисията за финансов надзор резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 
първото тримесечие на 2016 г. 
Най-много са осигуряващите се в универсалните пенсионни фондове (УПФ) - 3 521 851 лица. Причината е, че в тези фондове 
задължително се осигуряват работещите, които са родени след 31 декември 1959 г. Към края на март 2016 г. осигурените 
в професионални фондове са 280 431, а в доброволните пенсионни фондове - 605 705 души. 
Според данните на пенсионноосигурителните дружества средният размер на натрупаните средства по партидата на едно 
осигурено лице в УПФ се увеличава и вече е 2224 лв. спрямо 2184.87 лв. към края на декември 2015 г. 
Срокът за обществено обсъждане на промените в Кодекса за социално осигуряване изтича днес, но финансовият министър 
Владислав Горанов вчера заяви пред журналисти, че няма да бърза да го внася в Министерския съвет, а първо ще съгласува 
предлаганата реформа в пенсионната система с частните пенсионни фондове и със синдикатите. 
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Според предложението, което предизвика спорове, при пенсиониране индивидуалните партиди на осигурените ще се 
прехвърлят в общ пул, откъдето ще се изплаща пожизнена втора пенсия. 
Горанов каза, че в министерството не са постъпвали предложения, които да предлагат разумен вариант за изплащане на 
пожизнена втора пенсия едновременно с право на унаследяване на индивидуалните партиди. 
 
 
 
 
Сега 
 
√ Фонд "Земеделие" започна да вади нарушения по селската програма 
 
На фона на започналата проверка на Европейската сметна палата за усвояването на парите за селските райони Държавен 
фонд "Земеделие" започна да вади сам нарушения по проверени от него проекти. От фонда вчера обявиха, че са 
установени нередности по 15 проекта от старата оперативна програма. От там не конкретизираха проектите и стойността 
им, както и на колко ще възлязат санкциите към изпълнителите. От ДФЗ представиха проверките като нещо типично за 
края на програмния период, но според експерти действията на фонда са панически на фона на системните проблеми с 
програмата. 
 
Според официалното прессъобщение на фонда нарушенията са извършени по проекти за 6 вида дейности, сред които 
модернизиране на земеделските стопанства, разнообразяване към неземеделски дейности, насърчаване на 
туристическите дейности и др. Фондът дава повече детайли само за установените нередности по 4 проекта за 
модернизиране на земеделските стопанства, по които било установено, че изградената инвестиция не функционира и 
заявеният брой животни в тези обекти не се отглеждат. Имало и съмнения за документи и декларации с невярно 
съдържание. На въпрос ще бъдат ли съобщени самите проекти, от ДФЗ обещаха да предоставят повече информация днес. 
 
Преди дни фонд "Земеделие" се опита да представи като регулярна и започналата проверка на Европейската сметна 
палата. Както "Сега" писа, по изтекла информация одиторите ще проверяват масовото строителство на скъпи стадиони и 
спортни зали из обезлюдени села. Според Медиапул две от общините, в които палатата е извършила проверки, са Елена 
и Тополовград. В Елена са изградени цели три стадиона и общностен център. Единият стадион е с най-висок клас покритие 
на пистата, каквото имали само още 4 спортни съоръжения у нас, а базите в селата Константин и Майско са комбинирани 
с игрища за волейбол и баскетбол. На територията на Тополовград са проверени всички обекти, строени с пари по 
програмата - пречиствателна станция, обновяване на центъра, ремонт на пътища. Не е ясно какви са констатациите на 
одиторите. 
 
Освен проблемите с конкретни проекти се появиха и информации, че Брюксел няма достатъчно доверие в независимостта 
на новата агенция, която ще сертифицира разходите и ще е на подчинение на земеделското министерство. Проблеми с 
одобряването на разходите имаше и в стария програмен период след поредица от провалени обществени поръчки и 
сключване на договор с директни преговори.  
 
ПРЕДИСТОРИЯ 
 
Това е поредният скандал по селската програма, при която възникнаха проблеми с редица видове мерки. Рискът от 
налагане на голяма финансова корекция по програмата още не е минал, като междувременно във фонда влезе и ДАНС. 
Това стана непосредствено след уволняването на чиновника, отговарял за договарянето на средствата по програмата 
Янаки Червеняков. Червеняков бе изобличен от "Биволъ", че е договорил и два проекта с тъща си. 
 
 
√ Горанов кани частните фондове на среща за втората пенсия 
 
Промените за втората пенсия ще бъдат обсъдени с частните пенсионни дружества и социалните партньори, след като утре 
изтече срокът за общественото обсъждане на законопроекта за Кодекса за социално осигуряване. С промените се предлага 
при навършване на пенсионна възраст индивидуалната партида да се прехвърля в общ пул за изплащане на пожизнена 
пенсия без право на наследяване. Пенсионните дружества и работодателските организации обвиниха финансовото 
министерство, че текстовете са подготвени "на тъмно" и в тайна от тях. На свой ред финансовият министър Владислав 
Горанов ги разкритикува, че при него няма ни едно становище от хора, застанали с името си. 
 
Вчера Горанов все пак обяви, че ще покани пенсионно-осигурителните дружества, синдикатите и работодателите на среща 
в министерството, за да се обсъдят техните предложения. Това ще се направи, "за да се избегнат всички съмнения". 
Министърът обаче бе категоричен, че няма да оттегли идеята си за общия пул, но е склонен на "всякакви промени, които 
да гарантират правата на осигурените". "Склонен съм да намерим най-доброто решение, тъй като всеки признава, че има 
непълнота в законодателството там. Готов съм да изслушам всички позиции по този проблем. Той не може да стои до край 
нерешен, тъй като 5 години преди навършване на възрастта за пенсия, тоест през есента на 2016 г., могат да се появят 
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първите пенсионери от втория стълб, за които в момента липсват точен и пълен регламент как да получават своите пенсии", 
аргументира се министърът. 
 
ПРОБЛЕМЪТ 
 
В Кодекса за социално осигуряване не е уредена в пълнота фазата на изплащане на втора пенсия. Очаква през 2021-2022 
г. универсалните фондове да започнат масово изплащане на втори пенсии. В момента съществува възможност човек да 
поиска втора пенсия 5 г. преди общата възраст за пенсиониране, ако натрупаното в индивидуалната партида му позволява 
да взема поне минималната пенсия за стаж и възраст, тоест 161.38 лв. към момента. Със законопроекта Горанов предлага 
тази възможност да съществува една година преди пенсиониране, а не пет. 
 
 
Монитор 
 
√ „Топлофикация-София“ с нов клиентски офис 
 
„Топлофикация София” откри нов център за обслужване на клиенти, който се намира на ул. „Сердика” № 5. Там 
потребителите могат да получат информация и да направят справка, да платят сметките си, да подадат заявления за 
откриване и закриване на партида, за сключване на договори, за присъединяване към топлопреносната мрежа, както и да 
съгласуват проекти. Работното време е от 8.30 до 17.00 часа, като плащанията на сметки се приемат до 16.30 часа. По повод 
24 май първите 50 абонати, които посетят центъра ще получат от столичната подарък - книга от български автор. 
От столичната топлофикация съобщиха още, че сметките за април вече са налични в касите за плащане. Както и че през 
април софиянци са ползвали със 64% по-малко парно, но това се дължи на спирането му в първата десетдневка на месеца. 
Клиентите, които нямат просрочени задължения и заплатят сметката си до 30 май, ще получат 3% търговска отстъпка. 
 
 
√ Пускат 20 хил. места допълнително във влаковете 
 
20 хил. места повече ще има във влаковете през празничните дни около 24 май, съобщиха от националния превозвач. С 
допълнителни вагони ще са най-натоварените композиции в периода 19-25 май включително. Увеличени ще са съставите 
на 197 влака, с което се цели да бъде осигурено удобното придвижване на клиентите по време на празничните дни по 
повод Деня на славянската писменост и култура, посочва БДЖ. Повече места ще има по направленията от столицата към 
Варна, Бургас, Русе, Плевен, Пловдив, Благоевград, Горна Оряховица. 
Бързият влак със задължителна резервация от Варна за София („Варна Уикенд”), който пътува само в неделни дни, ще се 
движи в последния от поредицата почивни дни, във вторник (24-и май) вместо в неделя (22-и май), информират още от 
железницата. 
Намаления между 10 и 30 на сто могат да ползват пътниците при покупка на двупосочен билет. 
 
 
 


