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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

ТВ + 
 
√ АИКБ: На Тристранката ще се намери компромис за изплащането на втора пенсия 
Да се позволи на лицето да тегли всичките си средства, а системата да бъде максимално опростена, призоваха от 
КТ "Подкрепа" 
 
 

 
 
Тристълбовият пенсионен модел е най-добре работещият, но промените, които бяха обсъждани доскоро всъщност ще 
имат за краен резултат убиването на втория капиталов стълб - нещо, което е абсолютно неприемливо. Това коментира 
Ивелин Желязков от АИКБ в Сутрешния блок на Bulgaria ON AIR. 
 
"В момента в Кодекса за социално осигуряване (КСО) се казва, че са пожизнени и те са наследяеми (бел. ред. вторите 
пенсии) и нищо повече. Ето тук трябва да се работи и да се разпишат конкретните норми, защото да такива са - пожизнени, 
наследяеми, но как в какъв ред, по какъв начин, в какви периоди - това го няма и знаете ли кое е най-интересното КСО, 
който урежда тази материя от 2000 до 2015 г. е променян 117 пъти. Имаме закони, които са приети 1950 година и които 
имат 20 пъти по-малко поправки", посочи той. 
 
Правят се промени на парче без дългосрочна визия, трябва да има дългосрочна визия за десетки години напред, добави 
Желязков. 
 
"Говори се за наследяемост на пенсията. Това означава, че носителят на правата, когато си отиде, лицата, които идват след 
него няма да получат средствата, които са останали наведнъж, а пенсията. Тоест, ако лицето е получавало по 10 лева на 
месец, защото сигурно нещо такова ще стане - ще продължават по 10 лева на месец да получават наследниците. Те ще се 
окажат 100 души наследници и ще се чудят как да се оправят, и накрая никой няма да ги ползва и ще останат за този, който 
ги ползва", уточни и Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа". 
 
И този въпрос има решение и той е свързан с правото за избор, смята Желязков. 
 
"Предходните промени, които бяха направени само преди няколко месеца и бяха прокламирани като правото на избор на 
хората. Хайде, нека продължи правото на избор, но правото на избор, което беше обсъждано, а именно да си избера дали 
да дам тези средства, които са натрупани в частното пенсионно дружество на държавното обществено осигуряване, тоест 
да имам правото на избор - да дам парите си на държавата, но никакъв друг избор - това не е избор. Трябва да има 
различни опции и модели, между които човек да си избере", посочи още той. 
 
Президентът на КТ "Подкрепа" предлага възможността за втора пенсия да се разшири извън единствената досегашна 
възможност в частен пенсионен фонд - ако човек иска да си направи частен пенсионен влог или пък инвестиционен 
портфейл. От друга страна Желязков предлага различните опции да са в частния пенсионен фонд, защото според него 
тогава има шанс да се предложат. 
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Има още нещо, което трябва да се въведе в този закон - "при придобиване на права лицето да може да изтегли всичките 
си средства безусловно", подчерта Манолов. 
 
"Голямата стъпка е, че тези лични ваши-наши частни средства, всяко лице трябва да има възможността да се разпореди с 
тях, когато и както реши. Това трябва да го гарантира законът", добави Желязков. 
 
Вторият и третият пенсионен стълб не се препокриват, категорични са експертите. Те потвърдиха тезата, че втората пенсия 
е допълваща, а не заместваща. 
 
Манолов смята, че пенсионната система трябва да бъде максимално опростена. По думите му това, което отсъства в този 
законопроект е изключително важният въпрос за таксите и даде пример: "Когато вие внесете 100 лева в един пенсионен 
фонд, той веднага удържа въпросните 5 лева - тази 5% такса, а оттам управлява вашите 95 лева. В един момента, когато 
тези 95 лева станат 100 лева, Фондът ви убеждава, че имат 5,26% доходност по методиката, която се изчислява 
доходността. Законно е, но не е нормално. В края на годината всички Фондове удържат 1% от това,което имате. Тоест дали 
управляваното е на загуба няма значение - 1% е за тях. Тези пороци никога няма да направят системата да работи в полза 
на осигуряващото лице." 
 
Вижте видеото тук. 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Томислав Дончев е новият председател на Тристранния съвет 
 
Съгласно Кодекса на труда НСТС се ръководи от вицепремиер 
 
Заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев става 
председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), реши правителството. 
 
Съгласно Кодекса на труда Тристранния съвет се ръководи от вицепремиер, уточняват от пресслужбата на Министерския 
съвет. 
 
Промяната се налага след изтеглянето на Ивайло Калфин от кабинета, който досега председателстваше Съвета. 
 
На мястото на министъра на финансите Владислав Горанов в НСТС влиза министърът на труда и социалната политика 
Зорница Русинова като втори представител на правителството. 
 
През февруари тази година президентът на КНСБ Пламен Димитров бе избран за зам.-председател на Националния съвет 
за тристранно сътрудничество. Той представлява синдикатите. 
 
Националният съвет за тристранно сътрудничество е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на 
национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните 
отношения, както и по въпросите на жизненото равнище. 
 
 
 
24 часа 
 
√ Десислава Танева: Пораженията от градушките ще са рекордни 
 
Градушките като интензитет и нанесени поражения през 2016 г. ще бъдат рекордни от последните 10 години. Към днешна 
дата пораженията са по-големи от рекордната 2014 г. Миналата година е била средностатистическа. 7000 декара са 
поразени, но те са от тези, които са в обхвата на защитени от противоградни ракети. Няма данни колко са пораженията, в 
райони, които не са защитени. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева в студиото на "Денят 
започва" на БНТ. 

http://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2016-06-02/aikb-na-tristrankata-shte-se-nameri-kompromis-za-izplashtaneto-na-vtora-pensiya
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В понеделник беше представено виждането за това как да бъде осигурена противоградна защита за всички територии - 
предвижда се изграждането на нови 32 площадки. Непокритите площи ще бъдат защитени с летателни машини, при които 
ефективността е с около 5 % по-ниска, допълни министърът. 
 
По думите ѝ със самолети ще може да се защитят земеделските площи не само от градушки, но и от проливни дъждове и 
слани. 
Подобен начин за защита използват в Израел, Австрия, Германия, Гърция, Русия, САЩ, Канада, Аржентина. Промените в 
климата ще направят неизбежно използването на този модел. Изграждането му ще струва около 17 млн. лева. 
 
Тъй като защитата не може да бъде 100 %, министър Танева призова земеделските производители да застраховат 
обработваемите си площи. 
 
Десислава Танева каза още, че вчера е затворено млекопреработвателно предприятие, което системно е произвеждало 
продукти, за които е претендирало, че са млечни, но всъщност са използвани растителни заместители. В регистъра има 
250 производители, които могат да произвеждат млечни продукти, част от тях и заместители. Важно е да осъществяваме 
ефективен контрол, отчете Танева. Тя допълни, че ежеседмично се проверяват млекопреработвателите, при които са 
установени най-много нарушения. Предвижда се заместители да не могат да се продават в насипно състояние, защото по 
този начин се извършват най-много злоупотреби. 
 
 
√ 1,12 милиарда лева събрали банките от лихви за 4 месеца, дали 180 милиона 
 
БНБ остави нулева основната лихва 
 
Внушителните 1,124 млрд. лв. от лихви са събрали 27-те български банки за първите 4 месеца на 2016 г. Това показват 
данните на БНБ за края на април 2016 г. 
 
Разходите им за лихви пък са рекордно ниски - 180 млн. лв., основно заради продължаващия спад на лихви по депозити. 
Централната банка остави основния лихвен процент нулев и за юни. 
 
За четири месеца нетният доход от такси и комисиони е достигнал до 290 млн. лв. 
 
Ръст на административните разходи, включително и за персонал, е уловила статистиката - на годишна база те са със 70% 
повече и вече са 526,4 млн. лв. За сравнение, месец по-рано те бяха 377,4 млн. лв. 
 
През април печалбата на 27-те трезора се е увеличила с 22,6% на месечна и с цели 50,6% на годишна база - до 134 млн. лв. 
Общо за четирите месеца на 2016 г. печалбата в банковия сектор е 439 млн. лв., или със 17,4% повече в сравнение с годишна 
база. 
 
В топ 5 на банките, класирани по размер на активите, продължават да бъдат УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа 
инвестиционна банка, Юробанк и Обединена българска банка. Общата печалба на челната петица е 75% от тази на цялата 
система. 
 
Активите на банките вече са 87,3 млрд.лв., след като са се увеличили с 200 млн. лв., или с 0,2% на месечна база. Данните 
на БНБ показват и ръст на паричните наличности - с 10,3% до 1,59 млрд. лв. Собственият капитал на трезорите също е 
нараснал - със 105 млн. лв. , или с 0,9% на месечна база, и в края на април са 11,7 млрд. лв. 
 
Кредитният портфейл е достигнал до 54,5 млрд. лв., след като към него за месец са добавени 144 млн. лв. нови заеми. 
Натрупаната обезценка по кредити е 219 млн. лв. Депозитите в банковата система продължават да растат и вече са 73,9 
млрд. лв. 
 
 
√ Помагат с пари на фермерите за акциза на дизела 
 
Възстановяването на част от акциза на дизела за фермери ще става с пари, а не с ваучери. Това решиха депутатите, като 
приеха на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. 
 
Според шефа на земеделската комисия в парламента Румен Христов промяната ще улесни стопаните. 
 
Без право за кандидатстване за помощта ще са фермери, които са в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
фирмите им са в затруднение или имат задължения. Стопаните не трябва да са получавали друго публично финансиране 
за същите разходи. 
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За нарушения глобите са от 2000 до 10 000 лв. Санкцията важи за стопани, които са нарушили правилата за ползване на 
помощта. Те няма да имат право да кандидатстват за срок от 2 г. 
 
 
 
Труд 
 
√ 2 милиона лева по de minimis за фермерите с унищожени животни заради дерматита 
 
Фермерите с унищожени животни заради заболяването Заразен нодуларен дерматит ще получат два милиона лева 
подкрепа чрез инструмента de minimis. Това каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева на заседание 
на Консултативния съвет по животновъдство, което се проведе вчера в сградата на Министерство на земеделието и 
храните, съобщи пресцентърът на министерството. 
Предложението предстои да бъде гласувано от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Подпомагенето, 
което ще получат стопаните за едри преживни животни (ЕПЖ) под селекционен контрол на възраст над 24 месеца е 900 
лева, за ЕПЖ от 12 до 24 месеца - 720 лева, от 6 до 12 месеца - 540 лева, за животни под 6 месеца сумата е 320 лева. За 
останилите животни предложената ставка възраст над 24 месеца е 350 лева, от 12 до 24 месеца -280 лева, от 6 до 12 месеца 
- 210 лева, за животни под 6 месеца сумата на помощта е 140 лева. 
Във връзка с общоевропейската криза в сектора, Министерството предлага изменения в Наредбата за специфичните 
изисквания към млечните продукти. Целта е от една страна да се подкрепи млечния сектор. С промените се предвижда 
изрично да се забрани използването на думата "млечен" или нейни производни в наименованието на имитиращите 
продукти. Променя се и начинът на етикетиране, като надписът „Имитиращ продукт“ трябва да бъде с големина на шрифта 
най-малко 75% от този, с който е изписано наименованието на продукта. Втората цел е да се повишат възможностите за 
информиран избор и да се гарантират правата на потребителите. Имитиращите продукти ще се предлагат на пазара 
единствено и само в опаковки. Промените в Наредбата са качени за обществено обсъждане на официалния интернет сайт 
на Министерството, от вчера вечерта. 
От Българска агенция по безопасност на храните информираха, че извършват не кампаниен, а постоянен контрол на 
млечните продукти, които се предлагат на пазара. 
В рамките на срещата бе представена и актуална статистическа информация за изкупните цени на суровото краве мляко. 
Средната изкупна цена в България през март 2016 г. е с 3 % по-ниска спрямо февруари и с 11% по-ниска спрямо март 2015 
г. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви, че най-вероятно през месец септември ще бъдат 
обсъждани вариантите за финансова подкрепа към сектор „Мляко“. 
Във връзка със заболяването Заразен нодуларен дерматит изпълнителният директор на БАБХ, д-р Дамян Илиев 
информира, че днес се разпределят 100-те хиляди ваксини от третия транш, с което ще бъдат имунизирани всички едри 
преживни животни в Южна България. Той допълни, че следващата седмица ще бъдат доставени още 350 хиляди дози, с 
които ще бъдат ваксинирани и възприемчивите животни и в Северна България. На срещата стана ясно още, че към днешна 
дата в страната са регистрирани 124 огнища на заболяването. Броят на засегнатите животни към момента е 2164, а тези 
които са умъртвени са 2012. 
 
 
 
Сега 
 
√ МВР въвежда извънредни мерки за сигурност на летищата 
 
Барети и жандармерия ще следят за съмнителни коли и хора 
 
МВР драстично затяга мерките за сигурност на летищата в София, Варна и Бургас. В столицата ще бъдат изградени 
допълнителни пропускателни пунктове, на които ще се проверяват коли, преди да стигнат до аерогарата. 
Специализираният отряд за борба с тероризма, жандармерия и гранична полиция ще охраняват летище София. 
Допълнителни екипи на жандармерията ще има и на ГКПП-тата на летищата във Варна и Бургас.  
 
МВР обясни, че мерките са заради започващия туристически сезон и че са рутинни. Вътрешният министър Румяна 
Бъчварова отрече да има конкретен сигнал за готвен терористичен акт. В същото време обаче тя заяви, че мерките са в 
контекста на атентатите в Брюксел и Париж, при които загинаха стотици хора. Бъчварова обясни, че мерките за сигурност 
в двете европейски столици били затегнати, но постфактум. "Вместо да правим извънредни мерки, ако не дай боже, нещо 
се случи, решихме да ги направим предварително за по-голяма сигурност и на гражданите, и на туристите", каза тя.  
 
Мерките бяха обявени по-малко от 24 часа след като от Държавния департамент на САЩ предупредиха американските 
граждани за възможни терористични заплахи в Европа това лято. В съобщението се казваше, че риск има при масови 
мероприятия, посещения на туристически обекти, ресторанти, търговски центрове, както и за градския транспорт. 
Предупреждението е със срок 31 август.  
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Пред двата терминала на летище София ще бъдат отцепени зони, в които ще се правят проверки на идващите коли. В 
момента и таксита, и частни коли стигат до самите входове на терминалите, които са близо до гишетата, където пътниците 
се чекират. "Идеята на тези мерки е да се отдели един по-широк периметър, в който да се правят първичните проверки на 
автомобилите. Мисля, че това ще ни направи доста по-сигурни", обясни Бъчварова. Тя допълни, че мерките се въвеждат 
по изрично нейно настояване, както и че били съгласувани с партньорски служби. Засега от МВР не са казали, че ще се 
увеличава охраната по гари и автогари.  
 
Така и не стана ясно на какъв точно принцип ще се правят проверките. В съобщението на МВР се казва, че "ще бъдат 
извършвани периодични проверки на хора и моторни превозни средства, без да се нарушава или затруднява движението 
в посока летищните терминали". Въпреки обещанията за безпроблемно придвижване, от МВР посъветваха пътниците да 
предвидят повече време за стигане до терминалите.  
 
Досега на столичното летище подобни мерки се въвеждаха единствено при визити на чужди делегации, при полети на 
израелските авиолинии и след атентатите в Европа. Сериозно струпване на полицейски сили на аерогарата имаше и преди 
няколко месеца, когато имаше съмнение, че в бял микробус на паркинга е заложена бомба. СОБТ взривиха контролирано 
колата, но вътре експлозив нямаше.  
 
Мерките влязоха в сила от вчера и ще действат поне до края на туристическия сезон. Възможно е да бъдат удължени. 
Наесен ще се направи анализ и ще се реши какво да се случва по-нататък.  
 
Часове преди МВР да обяви новите мерки, правителството прие промени, с които в списъка на лицата, подозирани в 
тероризъм, бяха прибавени и имената на предполагаемите атентатори от бургаското летище Сарафово - Ел Хадж Хасан и 
Фарах Мелиад. Включването им в списъка е по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров. Така срещу атентаторите 
могат да се предприемат определени мерки, включително замразяване на сметки, активи и т.н.  
 
Атентатът на Сарафово бе извършен на 12 юли 2012 г. Тогава загинаха петима израелски туристи и българинът Мустафа 
Кьосов, шофьор на автобуса, който трябваше да откара туристите до хотела. Впоследствие българските власти заявиха, че 
нападението е извършено от военното крило на ливанската групировка "Хисбула", а за директния извършител, който се 
взриви на летището, посочиха Мохамад Хасан Ел Хюсеини. 
 
 
 
√ Все повече хора ползват винетки за инвалиди 
 
Близо 17 хил. са хората с увреждания миналата година, които са регистрирани в бюрата по труда, като те се увеличават 
минимално. Тази група представлява 5% от всички безработни с регистрация в бюрата. Агенцията по заетостта е помогнала 
на над 7 хил. души да намерят работа м.г. 
 
В същото време броят на раздадените безплатни винетки на хора с намалена работоспособност над 50% продължава да 
се увеличава и за м.г. са дадени 186 хил. безплатни стикера за пътуване - с над 12 хил. повече от 2014 г. Това сочат данните 
на социалното министерство за изпълнението на плана за заетост на хората с увреждания у нас. В момента министерството 
би трябвало да подготвя промени за хората с увреждания, с които да им помага да работят, ако имат тази възможност, и 
да насърчава бизнеса да ги наема, за да не разчитат на инвалидна пенсия. Данните от доклада обаче показват, че хората с 
увреждания са с много ниска реализация на пазара на труда. 
 
За двете минали години в специализирани предприятия и кооперации работят средно 1528 хора с трайни увреждания - 
това е почти половината от заетите в тези предприятия. По националната програма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания (приоритетно с над 71% намалена работоспособност) миналата година са работили средно на месец 1130 
лица, като за тях са изразходвани 6.5 млн. лв. През 2014 г. те са били повече - средно 1760 души. 
 
Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, медицински изделия и др. 
През 2014 г. тази помощ е отпусната на 9261 средномесечно, а за 2015 г. - на 9836. Изплатените средства от Агенцията за 
социално подпомагане са се увеличили от 41 млн. лв. на 52 млн. лв. за м.г.  
 
ВЪЗМОЖНОСТ 
 
Тази година започна новата програма за лични асистенти - "Независим живот", по която бенефициенти са общините. 
Очаква се социални услуги да получат 16 хил. лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. С 15 
млн. лв. от оперативната програма предстои да бъде обявена операция "Развитие на социалното предприемачество" за 
социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. 
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√ Кандидатстването за пари от научния фонд започва на 15 юни 
 
След години на скандали тази година вероятно ще е по-оптимистична за научната общност. Учените и научните институции 
у нас ще могат да кандидатстват за средства от фонд "Научни изследвания" от средата на юни, съобщи председателят на 
Изпълнителния съвет на фонда проф. Георги Вайсилов. Миналата година бе поредната нулева за фонда, тъй като изобщо 
нямаше конкурсна сесия поради куп проблеми и нередности. По тази причина бюджетът му от около 8 млн. лв. бе върнат 
на МОН и използван за други цели - за БАН, за СУ и за плащане на абонамента за международните бази с научни данни. 
 
За тази година оперативната програма на научния фонд е вече утвърдена, като бюджетът за финансиране на научни 
проекти е 15 млн. лв. 6 млн. лв. от тях обаче ще отидат за покриване на плащанията по стари проекти от 2014 г.  
 
Очаква се подаването на тазгодишните проекти да започне на 15 юни и да приключи към края на юли. Близо 6.5 млн. лв. 
са отделени за фундаментални научни изследвания. За млади учени са предвидени 400 хил. лв. за тази и още толкова за 
другата година, като ще бъдат финансирани между 40 и 50 проекта. 350 хил. лв. е бюджетът за конкурсите за научна 
периодика, 100 хил. лв. - за финансиране на международни научни форуми, а 750 хил. лв. - за двустранни сътрудничества. 
През ноември проектите трябва да са оценени и класирани. 
 
ПРАВИЛА 
 
Фондът има и нов правилник, който влиза в сила на 3 юни. С него се въвеждат специфични критерии за определяне на 
оценители, публично представяне на годишния доклад на фонда, ясни правила за провеждане на конкурсите и др. Фирми 
отново ще бъдат допускани до конкурси, но проф. Вайсилов уточни, че те ще имат достъп само до тези за научна 
периодика. 
 
 
√ КЗК разследва още три търговски вериги за картел 
 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разшири обхвата на проверката си за картел в част от хранителните вериги у 
нас. В нея бяха включени и "Т Маркет", "Фантастико" и "ЦБА". Миналата седмица КЗК започна ревизия на "Кауфланд", 
"Метро", "Лидл" и "Билла" заради собствените им марки, които често се продават на по-ниска цена от продуктите на 
конкурентите. Експертите на Петко Николов твърдят, че при продажбата на стоки със собствена марка търговските вериги 
на практика са конкурент на своите доставчици, които продават и в други магазини - от същата верига или от конкурентна. 
 
Комисията обаче бе остро критикувана заради това, че е избрала да се самосезира единствено за четирите германски 
хипермаркета, без да отчете, че на пазара има и други вериги със собствени марки. В съобщението си за разширяването 
на кръга проверявани вчера от комисията бяха лаконични и напомниха, че съмненията са същите, както и за останалите 
четири. "Наличието на подобно съгласуване би имало антиконкурентни последици върху процесите на ценообразуване 
при доставката и реализацията на дребно на храни и други бързооборотни стоки в големите търговски вериги", посочват 
лаконично от КЗК. 
 
Ако се докаже, картелът би струвал до 10% от оборота на всеки един от хипермаркетите. Съгласуването на цени обаче е 
тежка и дълга процедура, която най-често завършва без резултат заради липсата на доказателства. Предлагането на 
собствени марки е дългогодишна практика на хипермаркетите както у нас, така и в чужбина. 
 
 
√ ЕК защитава споделените услуги като "Юбер" 
 
Европейската комисия (ЕК) ще призове страните в ЕС да не забраняват или ограничават услуги като Uber и Airbnb. Така 
Брюксел ще опита да овладее яростната регулаторна атака от националните власти в някои държави от общността по 
отношение на "споделената икономика", съобщи Инвестор.  
 
Очаква се ЕК да представи насоки за хармонизиране на законовата рамка в 28-те страни членки. Макар споделеното 
пътуване на "Юбер" да се посреща положително от властите в редица страни като Великобритания, в други държави 
компаниите подлежат на сурови санкции. Инициативата на ЕК идва след като тези услуги бяха частично или изяло 
забранени в някои страни, включително България, Белгия, Холандия, Франция и Германия. Миналата година, след около 
година работа на пазара и у нас, "Юбер" беше забранена. Решението на КЗК за нелоялна конкуренция и глоба от 200 хил. 
лв. дойде след жалба на една от таксиметровите компании. 
 
Забраната на услуги трябва да бъде "последна мярка" за правителствата, пише в проекта на насоките на ЕК. Очаква се 
документът да бъде публикуван днес. Насоките целят да насърчат страните от ЕС отново да разгледат регулациите си по 
отношение на компаниите от споделената икономика. Миналата година комисарят по индустрията и вътрешния пазар 
Елжбиета Биенковска сравни критиците на "Юбер" с противниците на печатарските преси преди векове. 
 



7 

 

 

 
Монитор 
 
√ Либерализацията на пазара на ток – от 2017-а 
 
Към пълната либерализация на пазара на ток ще може да се пристъпи едва в началото на 2017 година. Това коментира по 
БНР енергийният министър Теменужка Петкова. Най-първоначалният срок за това беше април тази година. 
За да се случи пълната либерализация първо трябва да е готов моделът за това, който се прави от Световната банка. 
Плановете бяха той да е факт до края на май. След това трябва да бъдат направени съответните законови промени. 
Министър Петкова припомни, че вече има вариант за подпомагане на бедните на свободния пазар. Както беше обявено 
те ще плащат е една трета по-ниска цена за първите 100 или 150 киловатчаса от консумирания от тях ток, в зависимост от 
това дали са на парно и газ, или са само на ток. Около 500 хил. домакинства ще могат да се възползват от това намаление. 
Енергийният министър съобщи още, че китайската делегация е на работно посещение у нас за изграждане на нова ядрена 
мощност. Сред условията на българската страна обаче е подобен проект да се развива само ако е икономически обоснован, 
ако не се изисква държавна гаранция, както и ако не се изисква миксиране на цената на 5-и и 6-и блок с цена на бъдещ 
седми или осми. България няма да отстъпи от тези си условия, увери Петкова. 
Междувременно стана ясно, че китайски компании обмислят инвестиции в луксозни имоти, летище и мина в България, 
които общо могат да достигнат над 2 милиарда евро. Това посочи в интервю за Ройтерс Илиян Скарлатов, управляващ 
партньор в Мейн Кепитъл. За да бъде привлечен китайски капитал, България трябва да структурира проекти на стройност 
над 100 милиона евро, които могат да започнат след година, посочи Скарлатов. 
"Всяка инвестиция в модернизация на газопреносната ни мрежа е инвестиция в надеждността на нашата система и в 
конкурентоспособността на икономиката", каза пък днес Петкова, след като инспектира работата на газорегулираща 
станция "Бургас", изградена от "Булгартрансгаз" ЕАД. Инсталацията захранва с природен газ производствените мощности 
за комплекс "Хидрокрекинг" на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. 
В инспекцията се включи и Сергей Караулов, заместник-председател на руската част на междуправителствената българо-
руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Той е у нас заедно с руски компании, които 
проявяват интерес към десетгодишния план за развитие на Електроенергийния системен оператор ЕАД. Представителите 
на бизнес делегацията посетиха подстанции на ЕСО в района на Бургас. 
Енергийният министър припомни, че основните ползватели на проектите за модернизация на газопреносната мрежа са 
големите енергийни консуматори, както е в случая с "Лукойл Нефтохим Бургас". По нейните думи изграждането на 
газорегулиращата станция „Бургас“ допринася за минимизиране на производствените разходи и за повишаване 
ефективността на производството. В условията на силна конкуренция това е важен фактор за развитие на предприятието. 
"Продължаваме да изпълняваме програма за развитие на газопреносната мрежа, както за транзита, така и в страната", 
каза още енергийният министър. От въвеждането в експлоатация през октомври 2015 г. досега "Булгартрансгаз" е 
транзитирал към новата мощност на "Лукойл" над 510 хил. м3 природен газ. 
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Георги Гегов посочи, че благодарение на водените политики в енергийния 
сектор са създадени условия, при които всяка важна инвестиция, каквато е новата инсталация в рафинерията на "Лукойл", 
да бъде подкрепена от държавата. 
Регулиращите и измервателни линии за "Лукойл Нефтохим Бургас" АД са въведени в експлоатация през октомври 2015-та 
година. Общата стойност на проекта е в размер на близо 1.5 млн. лв., като цената за присъединяване на "Лукойл Нефтохим 
Бургас" АД към газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД е в размер на 1.4 млн. лв. и финансови разходи, извършени 
от страна на "Булгартрансгаз" ЕАД, в размер на близо 100 хил. лв. 
Преди инспекцията в газорегулиращата станция "Бургас" министър Петкова посети производствените мощности на 
"Лукойл" в града. 
 
 
 
√ Държавният дълг с лек спад до 13,3 милиарда 
 
През април делът на държавния дълг от брутния вътрешен продукт (БВП) се понижава леко до 29,2%, показват данните от 
актуалния месечен бюлетин на Министерството на финансите (МФ). В абсолютно изражение в края на април държавният 
дълг възлиза на 13,34 млрд. евро, като намалява с 0,07%, или с 9,5 млн. евро, спрямо края на март. Вътрешните задължения 
възлизат на 3,49 млрд. евро, докато само външният дълг е за 9,85 млрд. евро. 
Нивото на външния дълг остава 21,6% от БВП, каквото ниво беше отчетено в края на март. Вътрешните задължения 
намалява до 7,6% от 7,7 на сто. 
Извършените плащания по държавния дълг за първите четири месеца на 2016 г. възлизат на 626,9 млн. евро, от които 468,7 
млн. евро са за главници и 158,2 млн. евро лихви. 
Междувременно от БНБ съобщиха, че България се е присъединила към Специалния стандарт за разпространение на данни 
Плюс на Международния валутен фонд (МВФ). България е 11-а в света, която се присъединява към стандарта. 
Националната страница с данни се намира на интернет страницата на БНБ, като координатор за България по отношение 
на специалния стандарт. Преобладаващата част от новите статистически показатели, включени в този стандарт се съставят 
от БНБ. МФ предоставя информация по стандарта, свързана с държавния дълг и операции на централното правителство. 
 


