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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

Investor.bg 
 
√ Експерти призовават за максимално опростена система за изплащане на втора пенсия 
 
Тристранката ще намери компромис за изплащането на втората пенсия, твърдят работодатели 
 
Вариантите за изплащане на втора пенсия трябва да бъде максимално опростени. Около тази позиция се обединяват 
синдикати и работодатели в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria, коментирайки най-спорната част от 
пенсионните поправки от Кодекса за социално осигуряване – фазата на изплащане на втора пенсия. 
 
Според Димитър Бранков, зам.-председател на Българска стопанска камара (БСК), ако се предоставят опростени варианти 
за избор на изплащане на пенсиите, проблемът с първоначалния дефект на втори стълб - невъзможността за 
едновременно изплащане на пожизнени пенсии и гарантиране правото на наследяване, ще бъде решен. 
 
Той потвърди, че БСК предлага и би подкрепила четири варианта за изплащане на втора пенсия - пълно изтегляне на 
партидата от осигуреното лице, придобило право на пенсиониране; получаване на срочна пенсия с фиксиран период и 
размер; избор за получаване на пожизнена пенсия и вариант, в който лицето може да реши да използва част от 
натрупаните средства като пожизнена пенсия и останалата част като срочна пенсия с право на наследяване или 
предварително изтегляне.  
 
Системата за изплащане на пенсиите трябва да бъде максимално опростена, каза и Димитър Манолов, президент на КТ 
„Подкрепа“. По думите му е необходимо и да бъде променена схемата, по която се информират осигурените лица за 
възможностите. 
 
Бранков коментира и прехвърлянето на казуса към Тристранния съвет, каквото беше решението на финансовия министър. 
Дебатът ще има смисъл тогава, когато по официален път бъде внесен законопроект, зад който застава правителството, 
посочи той. 
 
Според Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) тристранката ще намери компромис за 
изплащането на втората пенсия. Той посочи, че промените, които бяха обсъждани доскоро, ще имат за краен резултат 
убиването на втория капиталов стълб, което е „абсолютно неприемливо“. За него текстът, който трябва да се прецизира, 
е този, който казва, че вторите пенсии са пожизнени и наследяеми. Трябва да се разпишат конкретните норми - 
пожизнени, наследяеми, но в какъв ред, по какъв начин, в какви периоди, каза Желязков пред Bulgaria ON AIR. 
 
Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", открои и друг аспект на проблема с унаследяването на средствата. 
 
„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 Манолов. 
 
Този въпрос има решение и той е свързан с правото за избор, смята Желязков. Според него трябва да се даде право на 
избор, но не дали да даде парите си на държавата, а различни опции и модели, между които човек да си избере", 
посочи 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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Според Манолов е редно в закона да се запише, че при придобиване на права лицето може да изтегли всичките си 
средства безусловно. Желязков подкрепи, че всяко лице трябва да има възможността да се разпореди със средствата 
си, когато и както реши. 
 
Манолов допълни, че това, което отсъства в предложения законопроект, е изключително важният въпрос за таксите на 
фондовете. 
 
Той обясни казуса с 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 момент, 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“, коментира Димитър Манолов. 
 
 
money.bg 
 
√ Ще имат ли хората втора пенсия? 
 
B нaчaлoтo нa 2015 гoдинa миниcтъpът нa финaнcитe Bлaдиcлaв Гopaнoв пpeдлoжи вcичĸи нoвoпocтъпвaщи нa пaзapa нa 
тpyдa в Бългapия дa бъдaт ocигypявaни caмo в HOИ, aĸo изpичнo нe избepaт възмoжнocттa чacт oт cпecтявaниятa им зa 
пeнcия дa бъдaт yпpaвлявaни ĸaтo личнa пapтидa в Унивepcaлeн пeнcиoнeн фoнд. 
 
Дo гoлямa cтeпeн тoгaвa тeзи пpeдлoжeния бяxa пpиeти oт бизнeca ĸaтo oпит зa нaциoнaлизaция нa личнитe cпecтявaния 
нa xopaтa зa втopa пeнcия. И вce пaĸ: в ĸpaйния вapиaнт нa пpoмeнитe тaзи идeя нe бeшe пpиeтa. 
 
Ha ocигypявaщитe ce бeшe дaдeнa възмoжнocт дa избepaт  ĸъдe дa oтидaт личнитe им cпecтявaния. Бeшe избpaн вapиaнт, 
пpи ĸoйтo cпecтявaниятa дa мoгaт дa бъдaт пpexвъpлeни нa дъpжaвaтa. Πpи нeгo cpeдcтвaтa нe влизaт в oбщия бюджeт нa 
HOИ, a в личнa пapтидa в дъpжaвния Cpeбъpeн фoнд, ĸъдeтo oбaчe имa eднa гoлямa ocoбeнocт – пapитe тaм нe нocят 
дoxoднocт. 
 
Cпopeд peдицa eĸcпepти тoгaвa, пpeдлoжeниятa пpeз минaлaтa гoдинa имaxa зa цeл личнитe cпecтявaния дa зaпълнят чacт 
oт дyпĸaтa в бюджeтa нa HOИ. 
 
Гoдинa пo-ĸъcнo, пpeз aпpил 2016 гoдинa, миниcтъp Гopaнoв излeзe c нoви пpeдлoжeния зa пpoмeни в пeнcиoнния мoдeл 
нa cтpaнaтa. Изнeнaдвaщo, бeз oбщecтвeнo или дpyгo oбcъждaнe, бяxa внeceни пpoмeни в Koдeĸca зa coциaлнo 
ocигypявaнe (KCO), ĸoитo имaт зa цeл дa лиĸвидиpaт личният eлeмeнт във втopия пeнcиoнeн cтълб. Зa paзлиĸa oт 
пpeдлoжeниятa oт минaлaтa гoдинa, нacтoящитe пpoмeни нe биxa имaли диpeĸтeн пoлoжитeлeн eфeĸт въpxy бюджeтa. Ho 
вepoятнo биxa имaли ĸocвeн. 
 
Πpoмeнитe пpeдвиждaт пpи пeнcиoниpaнe личнaтa пapтидa нa вceĸи ocигypявaщ ce дa бъдe пpexвъpлeнa в oбщ пyл, oт 
ĸoйтo дa бъдaт изплaщaни бъдeщитe пeнcии. Πo тoзи нaчин дeфaĸтo ce лиĸвидиpa личния cпecтoвeн xapaĸтep нa втopия 
cтълб и дo гoлямa cтeпeн пpeвpъщa пeнcиoннитe фoндoвe в чacтнo HOИ. Toecт, дopи дa cтe внacяли мнoгo пoвeчe oт 
ocтaнaлитe, cлeд cмъpттa ви, тeзи cpeдcтвa нямa дa oтидaт пpи нacлeдницитe ви, a щe ocтaнaт в тoзи oбщ пyл – зa xopaтa, 
ĸoитo ca ви нaдживeли. 
 
Иcтинaтa e, чe зaĸoнoвo нe e ypeдeнo ĸaĸ тpябвa дa cтaвa изплaщaнeтo нa пeнcиитe oт УΠФ, нo пpeдлaгaнитe oт 
Mиниcтepcтвo нa финaнcитe пpoмeни пo-cĸopo биxa cъздaли дoпълнитeлни пpoблeми, oтĸoлĸoтo дa peшaт нacтoящитe. 
Πpoмeнитe cъщo тaĸa нe дaвaт пpaвo нa избop нa xopaтa. Toecт cпecтявaщият цял живoт зa пeнcия нямa пpaвo дa peши ĸaĸ 
дa ce paзпopeждa cъc cвoитe cпecтявaния, въпpeĸи чe ĸoнcтитyциятa гapaнтиpa нeпpиĸocнoвeнocт нa чacтнaтa coбcтвeнocт. 
 
Πeнcиoннитe фoндoвe излязoxa cъc coбcтвeнo пpeдлoжeниe, ĸoeтo вĸлючвa изплaщaнeтo нa 9 видa пeнcии, вĸлючитeлнo 
пoжизнeни, c пpaвo нa нacлeдявaнe. 
 
B ĸpaйнa cмeтĸa миниcтъp Гopaнoв ce oтĸaзa oт идeятa и пpexвъpли oтгoвopнocттa нa "тpиcтpaнĸaтa". Taм paзвpъзĸaтa 
пpeдcтoи. 
 
Πo-гoлямaтa чacт oт eĸcпepтитe нe пoдĸpeпят пpeдлoжeниятa нa Гopaнoв. Taĸa нaпpимep бившият coциaлeн миниcтъp Ивaн 
Heйĸoв ce изĸaзa ocтpo пpoтив нoвитe идeи нa финaнcoвoтo миниcтepcтвo. 
 
"Toвa e няĸaĸъв oпит дa ce пpeмaxнe зaинтepecoвaнocттa нa xopaтa oт coбcтвeнитe им пapи. Toвa e няĸaĸъв oпит дa 
пpeвъpнeм втopия cтълб във втopи пopeд пъpви cтълб. He e ĸopeĸтнo дa нaпpaвиш тoлĸoвa дълбoĸи измeнeния, бeз дa 
нaпpaвиш пpeдвapитeлнa oцeнĸa. Kaĸ cи cигypeн, чe зaщитaвaш интepecитe нa ocигypeнитe лицa пo тoзи нaчин? Зaщo нe 
взeмaт дa oбявят eднa нaциoнaлизaция и дa миpяcaмe нaй-пocлe", ĸoмeнтиpa тoй пpeд вecтниĸ „Ceгa”. 
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Дpyг eĸcпepт – иĸoнoмиcтът oт Инcтитyтa зa пaзapнa иĸoнoмиĸa Πeтъp Гaнeв, cъщo изpaзи нecъглacиe c гoтвeнитe 
пeнcиoнни пpoмeни. Cпopeд нeгo, aĸo пpeдлoжeнaтa oт миниcтъpa нa финaнcитe пeнcиoннa peфopмa бъдe пpиeтa, тя щe 
дoвeдe дo зaгyбa нa възмoжнocттa зa yнacлeдявaнe нa пapитe, ĸoмeнтиpa тoй пpeди вpeмe пpeд bТV.  Инaчe ĸaзaнo, 
cпecтeнoтo oт вceĸигo щe oтидe зa дpyгитe пeнcиoнepи, a нe зa нacлeдницитe. 
 
Гaнeв e ĸaтeгopичeн, чe дyпĸaтa в HOИ e тoлĸoвa гoлямa, ĸaĸвaтo cъздaдe фaлитa нa KTБ:  „Aз нe ce нaдявaм нa пeнcия oт 
HOИ, тъй ĸaтo и в мoмeнтa гoдишният дeфицит в HOИ e пo-гoлям oт KTБ – вcяĸa гoдинa пo eднo KTБ имa в HOИ”. 
 
Ha тoзи фoн Любoмиp Xpиcтoв, пpeдceдaтeл нa ИДФK, бивш пpeпoдaвaтeл пo "Πлaниpaнe и бaлaнc нa нapoднoтo 
cтoпaнcтвo" и нeycпeшeн ĸaндидaт-вицeпpeзидeнт e нa дpyгo мнeниe. Πpeд Meдияпyл тoй cпoдeля, чe втopият cтълб 
тpябвa дa cтaнe дoбpoвoлeн (тoвa в мoмeнтa пpeдcтaвлявa тpeтия cтълб), a зaдължитeлнитe coциaлни ocигypoвĸи дa oтивaт 
caмo в HOИ. Cпopeд нeгo, дъpжaвaтa тpябвa дa гapaнтиpa пeнcиитe, ĸoитo пoĸpивaт жизнeния минимyм нa възpacтнитe 
xopa. 
 
Oт изĸaзвaнeтo нa Xpиcтoв нe cтaвa яcнo ĸaĸвo тpябвa дa ce cлyчи cъc cpeдcтвaтa, ĸoитo дo мoмeнтa ca aĸyмyлиpaни в 
пeнcиoннитe фoндoвe. Aĸo ce cлeдвa лoгиĸaтa, чe HOИ тpябвa дa гapaнтиpa пeнcиитe, тo пpи пpeдлoжeниeтo нa Любoмиp 
Xpиcтoв би cлeдвaлo личнитe внocĸи нa вceĸи eдин чoвeĸ дa бъдaт нaциoнaлизиpaни oт HOИ и изxapчeни вeднaгa. 
 
Toчнo oт тoвa ce oпacявa бизнecът, ĸoйтo изpaзи cepиoзнa зaгpижeнocт зa пpeдлoжeнитe пpoмeни. Πpeди двe ceдмици 
oт Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия, ĸoятo e eднa oт нaй-гoлeмитe paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции y нac, 
ĸaтeгopизиpaxa идeитe нa финaнcoвoтo миниcтepcтвo ĸaтo „paзpyшaвaнe нa цeлия изгpaждaн пpeз пocлeднитe гoдини 
пeнcиoнeн мoдeл”. 
 
„Извecтнo e, чe cъoтнoшeниeтo мeждy aĸyмyлиpaнитe cpeдcтвa в чacтнитe пeнcиoнни фoндoвe в Бългapия и paзмepa нa 
бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт y нac e  oт пopядъĸa нa 10 нa cтo. B paзвититe иĸoнoмиĸи, тoвa cъoтнoшeниe e в пъти пo-
гoлямo и ecтecтвeнo ce oтpaзявa блaгoпpиятнo нa фиcĸaлнaтa пoлитиĸa, нa инвecтициoннaтa aĸтивнocт, нa paзвитиeтo 
нa ĸaпитaлoвия пaзap и нa дoвepиeтo и cпecтoвнoocигypитeлнaтa нaглaca нa xopaтa”. 
 
Πpeд БHT, пpoф. Xpиcтинa Byчeвa пъĸ изĸaзa пpeдлoжeниe, чe бъдeщитe пeнcиитe щe ca пo-ниcĸи, зaщoтo ocигypитeлнитe 
внocĸи ca paздeлeни мeждy пъpвия и втopия cтълб. Byчeвa e бивш финaнcoв миниcтъp пo вpeмeтo нa cлyжeбния ĸaбинeт 
нa Peнeтa Инджoвa. B нeйнaтa тeзa нe cтaвa яcнo, зaщo щe ca пo-ниcĸи пeнcиитe. Eдинcтвeнaтa тeзa бe, чe HOИ щe плaщa 
пo-мaлĸo, зaщoтo в мoмeнтa нe пoлyчaвa цялaтa внocĸa. Ho нe ce чy нитo eдин apгyмeнт зaщo пeнcия oт пъpви и втopи 
cтълб би билa пo-ниcĸa, oтĸoлĸoтo aĸo имaшe caмo eдин cтълб. 
 
Πpoф. Byчeвa cъщo нaмeĸнa зa зaĸpивaнe нa втopия cтълб в пeнcиoннaтa cиcтeмa. Πoдoбнo зaĸpивaнe oзнaчaвa 
нaциoнaлизaция нa пapитe нa xopaтa. 
 
И Πpoф. Byчeвa, и Любoмиp Xpиcтoв имaт дългoгoдишнa нayчнa ĸapиepa пo вpeмeтo нa ĸoмyнизмa. Toвa вepoятнo oбяcнявa 
и любoвтa им ĸъм нaциoнaлизaциятa нa coбcтвeнocттa нa xopaтa. 
 
Aĸo пoглeднeм пo-тpeзвo нa нeщaтa, HOИ в мoмeнтa e пpoдънeнa ĸaцa. Cyмитe cъбиpaни oт ocигypявaщитe ce в мoмeнтa 
нe ca дocтaтъчни зa нacтoящитe пeнcии. Te бивaт дoтиpaни oт дaнъцитe, ĸoитo xopaтa и фиpмитe плaщaт. Зa дa мoжe дopи 
нa тeopия HOИ в бъдeщe дa плaщa пo-виcoĸи пeнcии, тoвa изиcĸвa няĸoлĸo oт cлeднитe cъбития дa ce cлyчaт: 
 

 B бъдeщe дa ce yвeличaт coциaлнитe ocигypoвĸи нa paбoтeщитe. Toecт, ĸoгaтo виe ce пeнcиoниpaтe, paбoтeщитe 
дa плaщaт мнoгo пo-виcoĸи ocигypoвĸи, зa дa мoжeтe виe дa пoлyчaвaтe пo-виcoĸa пeнcия. Maĸap тoвa дa e 
възмoжнo, нe e peaлиcтичнo дa имa тoлĸoвa дpacтичнo yвeличeниe и пoдoбни дeйcтвия oбичaйнo вoдят дo pъcт в 
cивaтa иĸoнoмиĸa. Toecт eфeĸтът би бил cпopeн. 

 Бpoят нa paбoтeщитe в бъдeщe дa ce yвeличи дpacтичнo. Πpи ceгaшнaтa дeмoгpaфcĸa тeндeнция, тoвa нe изглeждa 
ocoбeнo вepoятнo, ocвeн aĸo Бългapия нe зaпoчнe дa внacя paбoтнa pъĸa. 

 Дъpжaвaтa в бъдeщe дa yвeличи дoтaциятa нa пeнcиитe oт дaнъци. Зa дa ce cлyчи тoвa, дaнъцитe тpябвa дa бъдaт 
yвeличeни. Aĸo бъдaт yвeличeни пpeĸитe дaнъци, тoвa вepoятнo oтнoвo щe дoвeдe дo pъcт и нa cивaтa иĸoнoмиĸa. 
Aĸo ce yвeличaт ĸocвeнитe дaнъци (ĸaтo ДДC), нe e яcнo дaли тeзи пo-виcoĸи пeнcии в дeйcтвитeлнocт щe имaт пo-
виcoĸa пoĸyпaтeлнa cпocoбнocт. Зaщoтo дъpжaвaтa щe ви взeмa пo-гoлямa чacт oт пapитe чpeз дaнъцитe. 
 

B ĸpaйнa cмeтĸa нe e яcнo ĸaĸ HOИ, ĸoйтo нямa дoxoднocт въpxy пapитe, ĸoитo cъбиpa, щe мoжe дa изплaщa пo-виcoĸи 
пeнcии, oт yнивepcaлнитe пeнcиoнни фoндoвe, ĸoитo имaт дoxoднocт. A нaмeцитe зa нaциoнaлизaция ca oпacни и бyдят 
пpитecнeния, чe нe cтaвa дyмa зa пeнcиoннa peфopмa, a зa oпит дa ce зaпълни вpeмeннo бeздъннaтa ĸaцa HOИ. A пocлe? 
 
 
 
 



4 

 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ Лятото с потенциал да стабилизира енергетиката на България 
 
Потреблението през летните месеци в последните години се доближава до потреблението през зимата  
 
Очакваните горещини и дългите слънчеви часове крият рискове за енергетиката в Западна Европа, но у нас летните месеци 
имат потенциала да стабилизират енергетиката. В Европа опасенията са, че множеството инсталирани ВЕИ-мощности ще 
поставят под нов натиск цените и производителите всъщност ще плащат на своите клиенти, за да потребяват 
електроенергията. 
 
В България обаче летните горещини са потенциал, защото тогава потреблението се увеличава. В последните години то вече 
се доближава до потреблението през зимните месеци, което в миналото не се е случвало, коментира председателят на 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. 
 
За него свитото потребление през май и юни не е новина, но очакванията за силен туристически сезон и в България, и в 
съседните страни носят надежда за ново стабилизиране на енергийния сектор. 
 
Оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) обаче не са така позитивни. Към края на май 
производството на електроенергията у нас е намаляло с 13,5%, а потреблението - с почти 3%. Нещо повече - износът се 
свива с 56,4 на сто. Спрямо края на април обаче се наблюдава известно забавяне на спада в сектора - както на 
производството, така и на износа. 
 
Депутатите от ГЕРБ Делян Добрев и Валентин Николов вече предрекоха нови тежки месеци за българската енергетика. С 
този мотив те поискаха промени в законодателството, с които да се задължат ЕСО и "Булгартрансгаз" като оператори на 
преносни мрежи също да внасят средства във Фонд спасение за енергийната система. 
 
От двете държавни компании се очакват допълнителни 30 млн. лева годишно към приходите във Фонда. С тези средства 
трябва да бъде подкрепена Националната електрическа компания (НЕК) в ролята й на обществен доставчик на 
електроенергия. 
 
Ако и тази мярка не помогне, ще се търсят и други начини, обеща Валентин Николов. Една от възможните стъпки е 
премахването на таксата за пренос за износа. По този начин тази дейност може да получи допълнителен тласък. 
 
Според Иван Иванов обаче причината за ограничения износ от българските производители всъщност е ниската цена на 
газа. Заради нея в Гърция и Турция отново работят газовите електроцентрали и двете държави, които са основните ни 
клиенти, потребяват собствената си електроенергия. Реално в целия регион цените на електроенергията вървят надолу, 
което прави българската енергетика неконкурентоспособна. 
 
Очакваните високи температури и увеличаването на туристическия сезон обаче ще принуди съседните ни държави отново 
да потърсят електроенергия от нас и износът ще се увеличи, прогнозира Иван Иванов. Той призна, че дори и с този ръст, 
едва ли ще се възстанови до нивата от миналата година. 
В същото време обаче много анализатори вече очакват, че през следващите месеци цената на природния газ отново ще 
тръгне нагоре. Пазарите следват тенденцията на алтернативните горива, какъвто е петролът, макар и с деветмесечно 
забавяне. А в последните седмици цената на петрола трайно се задържа на нивата около 50 долара за барел и очакванията 
са, че тенденцията до края на годината ще бъде възходяща. 
 
Това означава, че е напълно вероятно от есента, когато започва и подготовката за зимния сезон, синьото гориво да спре 
да поевтинява и това да вдъхне нова надежда за производителите на електроенергия у нас. 
 
 
 
√ Парламентът прие промени в Закона за управление на отпадъците 
 
Уеднаквяват се изискванията към площадките за вторични суровини 
 
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), внесени от Министерския съвет, 
предаде БТА. 
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В доклада на Комисията по околната среда и водите се посочва, че част от промените предвиждат уеднаквяване на 
изискванията на площадките за дейности с отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло с отпадъци от черни и цветни 
метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и 
излезли от употреба моторни превозни средства.  
 
Така на практика се очаква всички пунктове да бъдат изнесени от жилищните зони. 
 
Промените отразяват и препоръките на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за високия размер на банковата 
гаранция за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 
 
Проектът предвижда и глоби за тези, които изпразват или повреждат кофите за боклук. 
 
 
 
√ Парламентът даде зелена светлина за модернизация на армията за близо 4 млрд. лв. 
 
С парите ще се купят нови бойни самолети, два патрулни кораба и ще бъдат сключени договори за осигуряване на 
летателната годност на изтребителите МиГ-29 
 
След четири часа дебати парламентът даде зелена светлина на искането на правителството за модернизация на 
въоръжените сили за почти 4 млрд. лева. 
 
С тези пари ще се купят нови бойни самолети, два патрулни кораба, а част от тях ще бъдат похарчени за договори за 
осигуряване на летателната годност на изтребителите МиГ-29, докато на армията не се осигурят новите изтребители. 
 
Реализацията на проектите ще повиши оперативните способности на Българската армия и ще се изпълнят част от поетите 
ангажименти към колективната отбрана, мотивира се кабинетът. 
 
С купуването на нова ескадрила изтребители ще се преодолее дефицитът от способности на въоръжените сили за 
неутрализиране на широк спектър от въздушни, наземни и морски заплахи. По този начин ще бъде постигната пълна 
оперативна съвместимост с военновъздушните сили на съюзниците от НАТО и ЕС. 
 
Отделно, проектът за осигуряване на летателната годност на МиГ-29, който днес депутатите не обсъдиха, пък давал 
възможност да се извърши преход от придобиването на новия тип боен самолет до застъпването му в бойна готовност. 
 
За ВМС ще бъдат построени две нови фрегати. 
 
 
Решението на парламента обаче не означава, че депутатите са приключили с въпроса с разходите за купуването на нова 
бойна техника. Тепърва те ще трябва да одобрят или не бъдещите договори за новите самолети и фрегати. 
 
Зад искането на правителството за новата бойна техника застанаха единодушно ГЕРБ, ПФ, РБ, АБВ, БДЦ, ДПС, против бяха 
само БСП и "Атака". 
 
Според независимия депутат Велизар Енчев решението ще вкара в ненужен дълг страната, защото бойните самолети МиГ-
29 имат още 14 години експлоатационен ресурс, а този на фрегатите е 15 години. 
 
Шефът на военната комисия в парламента Валентин Радев от ГЕРБ му отговори, че действително МиГ- 29 е бил много 
модерен самолет, но това е останало в миналото, вече е морално остарял и не може да бъде използван „поне по 8 - 9 
причини“. 
 
Според съпартиеца му Пламен Манушев трябва да се заделят пари за модернизация, колкото и да е трудно, защото това 
е инвестиция за близките 40 – 50 години. 
 
Бившият министър на отбраната и настоящ депутат от БСП Ангел Найденов пък беше единственият от групата на 
социалистите, който застана зад решението. 
 
Според съпартийците му разходите са излишни, но той настоя, че трябва да се предприемат стъпки за купуване на нова 
бойна техника. Той обаче отбеляза, че сериозно притеснение буди финансовата част на въпроса. 
 
По негови разчети тези проекти ще струват по 400 милиона лева годишно от 2017 – 2021 г. Отделно за други капиталови 
разходи са нужни над 100 милиона лева. 
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"Ако се съберат всички разходи - заплати, бонуси, разходи за учение в сегашния размер, което е приблизително 1 милиард 
лева и добавим към тях 600 млн. за капиталовите разходи в това число по тези проекти, това прави поне 2 на сто от БВП 
още през 2017 г. и то без да се вдигат заплатите в армията, което е невъзможно", коментира Найденов. 
 
"Така че имам съмнение, че сега ще дадем зелена светлина на старта на проектите, но няма да стигнем до купуване на нов 
тип самолет и кораби", предупреди той. 
 
Според реформатора Петър Славов пък разходите, които ще направи страната до 2030 г. за нови самолети ще са по-малко 
в сравнение с това да се поддържат изтребителите МиГ- 29, защото ако на "Жигула сложиш двигател на Мерцедес, това не 
я прави Мерцедес". 
 
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов се оплака, че армията е недофинансирана от години, защото много политици 
години наред повтарят, че нямаме нужда от нея, а НАТО ще ни пази. 
 
"Армията години наред беше хронично недофинансирана и грабена, разпродавана, въоръжение беше продавано на 
килограм метал и днес нашата авиация лети на честна дума заради лобита, които взеха много пари, същото е и в другите 
родове войски", упрекна той. 
 
Според него трябва да се помисли за състоянието наличния състав, защото в момента 4 000 щата са незаети заради ниски 
заплати. 
 
"Говорим за самолети и танкове, но да поговорим и за човешкия фактор, защото армията е от живи хора", призова 
Каракачанов. 
 
Макар позицията на Каракачнов и тази на БСП за необходимостта от купуването на нови изтребители да се различават, 
мнението им за личния състав съвпадна. 
 
Социалистът Атанас Зафиров предупреди, че при този недостиг на кадри в армията, след време и космически кораби да 
им купят, няма да има кой да ги управлява. Иначе той смята, че настоящото правителство ще натовари следващите, без да 
има каквото и да и било основание. 
 
"Това ще е поредната безотговорност на отиващото си управление, да даде 2,5 млрд. за покупката на самолети втора 
употреба, а не да модернизира МиГ-29, и не да ги даде за образование, здравеопазване, социално дело", скочи Зафиров. 
 
"Г-н Ненчев, приличате ми на човек без пари, който влиза в ресторант и поръчва порция след порция миди", обърна се той 
към военния министър. 
 
 
 
24 часа 
 
√ Токът: Варна -0,91%, Пловдив +0,65%, за София без промяна 
 
В 10 топлофикации цените падат до 5,5 на сто 
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От 1 юли цената на еленергията в София и в Западна България замръзва. Във Варна и за Североизточна България тя ще 
намалее с 0,91%, а в Пловдив и в Югоизточна България има леко уверичение от 0,65%. 
 
В четвъртък в КЕВР се проведе обществено обсъждане на цените. Шефът на комисията Иван Иванов заяви, че има 
стабилност на цените въпреки прогнозите, че при либерализацията на пазара ще има увеличения. 
 
Големи намаления има при цените за стопански клиенти на енергото, при ЧЕЗ дневният ток поевтинява с -15,93%, а при 
“Енерго-Про” - 18,18. Дружествата приветстват свиването на разликата между цените за бита и за бизнеса, тъй като 
фирмите бягали на свободния пазар. 
 
Шефът на НЕК Петър Илиев заяви, че с намалението на цената на тока за регулирания пазар с близо 8% и с намалението на 
таксата “задължения към обществото” с 1 лв. компанията ще натрупа 400 млн. лв. загуби. 
 
Той заяви още, че през лятото топлофикациите изхвърлят 80% от топлинната енергия в атмосферата само за да получат 
висока цена на тока, който произвеждат, а НЕК е длъжна да го изкупува. 
 
ЕРП-тата пък бяха против намаляването на технологичните им загуби. Шефът на КЕВР обеща отново, че в скоро време ще 
има промяна в правилата за измерване и кражбата ще се таксува с цена на недостиг, която е над 200 лв. за мвтч. 
 
Цените на топлинната енергия при 10 топлофикации се намалява от 0,49 до 5,5%, а при 3 ще бъде увеличена минимално, 
(Виж таблицата.) Токът, който те произвеждат, поевтинява средно с 10%. 
 
 

 
 
 
√ Имитации на сирене само опаковани и без дума “млечен” 
 
Нови изисквания към имитиращите сирене продукти въвежда земеделското министерство. 
 
Ведомството е пуснало за обществено обсъждане промени в наредбата за специфичните изисквания към млечните 
продукти. В тях се предлага имитиращите продукти да се предлагат само опаковани, а не насипно. Освен това се 
предвижда изрично да се забрани използването на думата “млечен” или нейни производни в наименованието на 
имитиращия продукт. 
 
Променя се и начинът на етикетиране. Надписът “имитиращ продукт” трябва да бъде с големина на шрифта най-малко 
75% от този, с който е изписано името на продукта. 
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Фермерите с унищожени животни заради заразния нодуларен дерматит ще получат 2 млн. лв. подкрепа чрез инструмента 
“де минимис”, съобщи министърът на земеделието Десислава Танева на заседание на консултативния съвет по 
животновъдството. Предложението предстои да бъде гласувано и от управителния съвет на фонд “Земеделие”. 
 
Подпомагането, 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, а за животни под 6 месеца сумата 
е 320 лева. За останалите животни предложената ставка при 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. 
 
През следващата седмица ще бъдат доставени още 350 000 дози ваксини срещу нодуларен дерматит. Към момента у нас 
има регистрирани 124 огнища на заболяването. 
 
 
 
B2b Media 
 
√ Катя Димитрова застава начело на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) за периода 2016-2018 
 
За втори път в историята на асоциацията председателството се поема от жена 
Катя Димитрова, основател и собственик на ПР агенция „Интеримидж“, поема председателството на Българската 
асоциация на ПР агенциите (БАПРА) за периода 2016- 2018 г. Тя е втората жена в 15-годишната история на БАПРА, която 
застава начело на организацията. Досегашният председател на асоциацията Деница Сачева, основател на ПР агенция 
Intelday Solutions освободи поста, след като бе назначена за заместник-министър на труда и социалната политика. 
Традиционно начело на БАПРА са заставали авторитетни лидери в българската ПР индустрия като Максим Бехар, Любомир 
Аламанов, Александър Дурчев и Николай Неделчев. 
Новият председател на БАПРА Катя Димитрова заяви: “За мен е чест и голяма отговорност да представлявам българската 
ПР индустрия, която макар и млада, се развива ускорено, а резултатите са впечатляващи. Става дума за внушително число 
професионални ПР кампании, както за корпоративни клиенти, така и за значими обществени каузи. Професионалистите в 
нашите редици са важен глас в големия диалог с обществото, генерирайки идеи и предоставяйки обективна и 
изчерпателна информация. Част от нашата мисия е да спомагаме за положителни промени в стереотипите на мислене и 
поведение в интерес на гражданското общество. В качеството си на председател на БАПРА се ангажирам да работя за 
безупречния имидж на нашата професия, чийто източник е предлагането на висококачествени комуникационни услуги, 
както и за цивилизована професионална среда, основана на лоялна конкуренция“. 
*** 
Катя Димитрова е магистър по масови комуникации от УНСС, София. Провежда професионални специализации по ПР и 
кризисен мениджмънт в Белгия и Германия. Владее свободно четири чужди езика: английски, френски, испански и руски. 
Основател е на ПР агенция „Интеримидж“ и управляващ партньор на „Интерпартнерс комюникейшънс“ – една от първите 
комуникационни агенции у нас, създадена през 1992 година. Постоянен консултант е на борда на директорите на клуб 
„България-Белгия-Люксембург“, индивидуален член на IPRA и консултант по редица публични проекти като Дни на Белгия 
в България, „Do the Right Mix – Придвижвай се разумно!“ и „Будно поколение“ на Европейската комисия, проекти на 
Национална агенция за приходите, както и корпоративни проекти на BHTC, Deichmann, BILLA, Ytong и др. 
 
За БАПРА  
Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като независима и доброволна организация с 
нестопанска цел. БАПРА работи за подобряване партньорството на ПР бизнеса у нас с държавната и местната власт, 
академичните среди, бизнеса, граждански организации и медиите. Членове на БАПРА са най-авторитетните компании за 
комуникационни услуги на българския пазар. Всички членуващи компании в асоциацията приемат Етичния кодекс на ПР 
специалистите в България, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както 
към клиентите, така и към своите колеги. БАПРА е гласът на българския ПР бизнес. 
 
 
168 часа 
 
√ Тотално подслушване в интернет. Скайп, Вайбър и социалните мрежи са най-опасни 
 
Мит е, че може да има абсолютно защитена комуникация в интернет, показва разследване на в. "168 часа". Според 
IT специалисти не само тайните служби, но и злонамерени хакери могат да получат достъп  
 
Мит е, че може да има абсолютно защитена комуникация в интернет, показва разследване на в. "168 часа". 
 
Според IT специалисти не само тайните служби, но и злонамерени хакери могат да получат достъп до данните ни. Оказва 
се, че запис на цели разговори, откриване на местоположение, дори заснемане в реално време на потребители не са 
никакъв проблем за шпионите. 
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С определени програми може да бъдат откраднати данни на кредитни карти, пароли и дори да бъде създаден 3D модел 
на дома ви. 
 
Разбира се, когато се отнася до държавни институции в сферата на сигурността, този шпионаж понякога спасява човешки 
животи, като предотвратява терористични актове или тежки криминални престъпления. 
 
В частния сектор обаче подслушването може да бъде тотално. 
 
При съвременната техника е достатъчна даже една случайно изпусната дума, за да се задейства подслушване. 
 
Все пак на никого не е приятно да бъде потенциален обект на наблюдение. А по мнението на експерти най-уязвими са 
популярните приложения за масова комуникация. 
 
Скайп е изключително употребявана програма за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Тя е 
привлекателна и защото е лесна за използване. Но да се вярва, че използването на Skype е безопасно от гледна точка на 
проследяване и подслушване, просто не е вярно, твърдят IT специалисти. Откакто е създаден през 2003 г., Skype е 
предпочитан по целия свят заради репутацията му, че гарантира неприкосновеността на личния живот. Все пак има някои 
неща, които трябва да бъдат ясни при използване на Skype. 
 
На първо място компанията отдавна предоставя комуникационни данни на държавни органи в отговор на съдебни 
решения. Тези данни включват информация за регистрация, вашия IP адрес, този, който ви търси (включително нормални 
телефонни номера), а също и продължителността на разговорите. 
 
Точно това е и основният проблем 
 
– много е лесно за всеки да разбере IP адреса на компютъра ви чрез потребителското име в Skype, когато сте влезли в 
системата. А след като някой разполага с вашия IP адрес, то той може да види къде се намирате в момента и да 
 
следи вашето движение 
 
Най-важен, разбира се, е въпросът за криптирането. На теория разговорите са шифровани, но на практика изглежда, че 
това не е вярно. 
 
През юли 2012 г., представителят на Skype Стивън Колинс заяви пред британска парламентарна комисия, че "няма никакви 
ключове, съхранявани от Skype, които да декриптират комуникации". 
 
Според документи, изтекли от Едуард Сноудън обаче, служители на Агенцията за национална сигурност успешно 
подслушват Скайп от 2010 г. насам като част от проекта PRISM. 
 
Според публикация във в. "Гардиън" това се случва още преди Skype да бъде купена от Microsoft. Не е ясно до каква степен 
агенции или правителства в други страни освен САЩ имат възможност да правят това, макар да е ясно, че Скайп в Китай е 
бил променен, за да сканират за определени ключови думи в съобщенията. 
 
Вероятно по същите съображения в Русия наскоро беше внесен проектозакон, който има за цел да забрани използването 
на "вносните" средства за комуникация в интернет за сметка на такива "собствено производство". Предполага се, че така 
за тях подслушването на гражданите е още по-лесно. 
 
На скайп "вече не може да се има  доверие, за да се защитят личните данни на потребителите," потвърди и Ерик Кинг, 
ръководител на научните изследвания на групата за правата на човека Privacy International, пред "Гардиън". 
 
Всъщност, ако имате зловреден софтуер на компютъра си, всеки разговор може да се засече. Съществуват многобройни 
програми вируси, с които може да е подслушват разговори в Skype.  
 
Една от тях е разработена от швейцарския програмист Рубен Унтерегер и е със свободен код. Както е известно, Skype 
криптира VoIP разговорите, когато те се предават по мрежата. Но на въпросната програма не й е необходимо да се 
прекъсва криптирането, защото тя прехваща трафика, преди това. 
 
Вирусът се прикрепва към системата за аудиообработка на Windows, прехваща целия комуникационен трафик и го записва 
като MP3 файлове. След това тези звукозаписи може да бъдат доставени до място, определено от хакера. 
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Това не е най-мащабният метод за прехващане на няколко хиляди потребители, да речем, но е много ефикасен за 
целенасочени атаки в мрежата. Важно е да се знае, че програмата може да заобикаля така наречените филтри, които 
представляват защитна стена. 
 
Не по-добра защита от подслушване предлага и вайбър. Въпреки че неговият основател Талмън Марко твърди, че 
разговорите в него не могат да се подслушват, тъй като 80% от тях се изтриват до няколко секунди, а съобщенията са 
криптирани и ключ за тях не е даден на нито едно правителство, блогъри, че той работи за израелските служби. 
 
Подобно на вече овехтелия ICQ, за който се твърдеше, че е творение на Мосад, и в случая мнозина се съмняват, че 
израелското правителство контролира популярния комуникатор. 
 
Причината е, че преди да оглави управлението на IT компанията, Марко е служил в израелските отбранителни сили, където 
се издига до шеф на информационните технологии към централното им командване. 
 
Още по-съмнителна е сигурността на профилите в социалните мрежи. Фейсбук например предоставя много подробна 
информация за личната активност 
 
на потребителите си. За три месеца справката за потреблението на определен юзър достига 71 принтирани страници. Те 
включват абсолютно всичко - проведени разговори, снимки, постове и създадени приятелства, дори такива, които вече са 
изтрити. 
 
Смартфоните и таблетите пък направо революционизират възможностите за следене. Те направо ни наблюдават през 
камерите си. 
 
 
 


