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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Банкерь 
 
√ АИКБ настоява за коренна промяна в модела на медицинската експертиза 
АИКБ счита, че медицинската и трудовата  експертиза беше обект на сериозно обществено внимание и еднозначна 
негативна оценка, се посочва в позиция на работодателската организация . 
"Изработването на проект на Наредба за медицинската експертиза е провокирано от „съдебно оспорване на действащата 
наредба, при което съдът е установил нарушение на административно-производствените правила при изработването на 
наредбата, а именно - не са обявени мотиви на електронната страница на Министерство на здравеопазването при 
публикуване на проекта на наредбата през 2009 г.”, се чете в мотивите за реформата. 
АИКБ смята, че е важно да се припомнят няколко  обстоятелства. 
Инвалидността – като формално състояние – се придобива чрез решение на някоя териториална експертна лекарска 
комисия /ТЕЛК/. ТЕЛК-ът е резултат от медицинска диагноза, която намалява работоспособността с определен по наредба 
процент, пренебрегвайки факта, че едно и също заболяване протича различно при различните хора. Решението на ТЕЛК е 
най-универсалният документ в държавата. Той осигурява достъп до пенсия, до синьо картонче за безплатен паркинг и 
безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на специализирано 
предприятие и използване на еврофондове. Онова, което ТЕЛК-ът не дава са точно нещата, от които хората с увреждания 
се нуждаят – оценка на остатъчната работоспособност, достъпна среда и транспорт, съвременни технически помощни 
средства, лична помощ и достъп до образование и пазара на труда. 
Ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по уврежданията няма да 
доведе до нищо полезно – най-вероятно съдът ще бъде затрупан с дела, които ще бъдат безусловно спечелени от хората 
посочени за „фалшиви инвалиди”. 
Сферата на уврежданията е една от най-нереформираните от 27 години и погрешната реформа е по-лоша от липсата на 
такава. Промените трябва да започнат с категоричното премахване на ТЕЛК и той да бъде заменен от оценка на 
потребностите и на възможностите на база остатъчна работоспособност.   
В заключение АИКБ заявява, че очаква нова Наредбата за медицинска експертиза, предшествана от промяна в принципите 
и концепцията, въвеждане на стандартите на СЗО и промяна в законите. Още в началото на 2015 г. Асоциацията е 
предоставила на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика своите виждания по 
проблема за медицинската и трудовата експертиза  и инвалидните пенсии у нас. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите: ТЕЛК е най-универсалният документ у нас 
Решението на ТЕЛК е най-универсалният документ в държавата. Той осигурява достъп до пенсия, до синьо картонче за 
безплатен паркинг и безплатна винетка, от статут за преференциално третиране в НАП до възможност за създаване на 
специализирано предприятие и използване на еврофондове. 
Онова, което ТЕЛК-ът не дава са точно нещата, от които хората с увреждания се нуждаят - оценка на остатъчната 
работоспособност, достъпна среда и транспорт, съвременни технически помощни средства, лична помощ и достъп до 
образование и пазара на труда. 
Това заявяват в своя позиция от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), напомняйки че още в началото 
на 2015 г. Асоциацията е предоставила на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната 
политика своите виждания по проблема за медицинската и трудовата експертиза и инвалидните пенсии у нас. 
Според АИКБ ревизия на инвалидните пенсии без дълбока, коренна и фундаментална промяна на политиките по 
уврежданията няма да доведе до нищо полезно и най-вероятно съдът ще бъде затрупан с дела, които ще бъдат безусловно 
спечелени от хората посочени за "фалшиви инвалиди". 
"Сферата на уврежданията е една от най-нереформираните от 27 години и погрешната реформа е по-лоша от липсата на 
такава. Промените трябва да започнат с категоричното премахване на ТЕЛК и той да бъде заменен от оценка на 
потребностите и на възможностите на база остатъчна работоспособност", заявяват от Асоциацията. 
АИКБ очаква нова Наредбата за медицинска експертиза, предшествана от промяна в принципите и концепцията, 
въвеждане на стандартите на СЗО и промяна в законите. 
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Европа ТВ 
 
√ НСТС прие новата наредба за определяне на работоспособността и увеличението на минималната пенсия 
Националният съвет за тристранно сътрудничество прие новата наредба за методиката за определяне на 
работоспособността на пациентите. След като ВАС отмени досегашната наредба, териториалните експертни лекарски 
комисии нямат база за определяне на работоспособността на хората с повече от едно заболяване. На практика методиката, 
по която ще се изчислява процентът на трудоспособност, не се променя, а се преформулират текстовете, заради които тя 
беше отменена. 
Новата наредба за ТЕЛК-овете беше приета от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Върховният 
административен съд отмени предишната и по този начин лекарите бяха затруднени сериозно, тъй като нямаха методика 
за определяне на трайна нетрудоспособност. Предстои тя да бъде приета и от кабинета.  
Мирослав Нанков - зам.-министър на здравеопазването: "Още преди да излезе решението на Върховния административен 
съд, експертите от Министерство на здравеопазването, предугаждайки резултата от съдебното заседание са започнали 
подготовка за активиране отново на тази наредба. Тя е практически същата. Има дълга процедура, през която се преминава 
за всяка една наредба, на което и да е министерство. Всички стъпки вече са изпълнени".  
По същество наредбата не се различава от тази, която ВАС отмени в частта за това как ще се изчислява процентът на 
трудоспособност. Преформулирани са само текстовете, заради които наредбата падна в съда преди няколко седмици.  
Мирослав Нанков - зам.-министър на здравеопазването: "Въобще не е проблемът в текстовете. Те не отпадат тези текстове 
в същността си, отпадат заради процедура, заради лошо формулирани мотиви към тези текстове. Въобще не е по 
същността".  
Работодателите обаче възразиха срещу проектодокумента. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Васил Велев посочи, че организацията няма да подкрепи проекта, тъй като са необходими концептуални 
промени в системата и това затвърждава порочните практики в медицинската експертиза. Разгледан беше също и 
проектът за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, с което се увеличава минималната 
пенсия. От 1 юли тя ще бъде 180 лева, а от 1 октомври 200 лева.  
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: "Това увеличение ще доведе до увеличаване на пенсионните 
доходи на около 800 000 пенсионери, чийто размер на пенсията ще бъде приравнен на минималния размер. Отново 
подчертавам, 200 лева от 1 октомври тази година".  
Заради повече средства, които ще бъдат отделени за пенсии, се заговори и за актуализация на бюджета, но такава няма 
да бъде необходима.  
Бисер Петков - министър на труда и социалната политика: "Преизпълнението на приходите, които се отчитат към края на 
месец април, приходите от осигурителни вноски основно, ще позволи финансирането на този по-висок разход, без да се 
наложи да се променя бюджетното салдо, без да се увеличава бюджетната субсидия, с която държавния бюджет покрива 
недостига на бюджета на ДОО. Тоест тази промяна няма да доведе до необходимост от актуализация на държавния 
бюджет".  
Прието беше и увеличение на пенсията за старост. Предвидено е тя да се увеличи от 1-ви юли от 118,14 лв. на 120,98 лв. 
 
Нова ТВ 
 
√ Приеха нова наредба в системата на ТЕЛК 
Методиката за определяне процента на трайна нетрудоспособност на практика остава същата 
Кризата с ТЕЛК-овете е към своя край. Държавата, синдикатите и работодателите дадоха зелена светлина на новата 
наредба за медицинската експертиза. Заради съдебното решение, което спъна работата на ТЕЛК-комисиите, много болни 
попаднаха в задънена улица. Сред тях е и онкоболният Захари Кирилов. 
 „Продължават ми болничния, процент не ми дават. С 300 лева как ще се справяме?”, пита Захари. 
Той страда и от още няколко заболявания. Именно пациентите като него са най-ощетени в момента. 
„Когато пациентът е с едно заболяване, даваме решение. Но когато са с няколко, не можем”, обяснява д-р Никола Петров, 
председател на ТЕЛК - Монтана. 
Сега Захари чака политиците да решат проблема. 
„Ние сме в техните ръце, каквото решат, това ще правим”, заявява Захари. 
Управляващите така и направиха. Няколко седмици след като лекарите от ТЕЛК-комисиите се оказаха с вързани ръце, 
здравното министерство предложи нова наредба. Почти същата като оспорената в съда, но с подобрения. 
„Въобще не е проблема в текстовете, те не отпадат тези текстове в същността си, а отпадат заради процедура, заради лошо 
формулирани мотиви към съответните текстове”, обясни д-р Мирослав Ненков, зам.-министър на здравеопазването. 
Така на практика, поне засега, методиката за определяна на процента на неработоспособност не се промени. Заради 
вакуума през последните седмици обаче може да се наложи някои пациенти наново да се изследват. 
„Тези срокове, ако са изтекли, трябва пак да се направят изследванията”, коментира д-р Ненков. И макар държавата, 
синдикатите и работодателите да си стиснаха ръцете, признаха, че споразумението е компромисно. 
„Със сигурност наредбата не е добра”, коментира Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”. 
Одобрената по спешност наредба търпи най-остри критики от бизнеса.  
„Няма нова наредба, която закрепва едни практики, срещу които,  всички твърдим, че организирано трябва да се 
борим”, заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
За да влезе в сила новата-стара наредба за медицинската експертиза, е  нужно одобрението и на Министерския съвет. 



3 

 

 

 
БТА 
 
√ Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на Наредба за медицинската експертиза 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на Наредба за медицинската експертиза. 
Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ нямаха прецизна база за определяне на работоспособността на 
хората с повече от едно заболяване, след като ВАС отмени методиката за определяне на работоспособността на 
пациентите, каза Мирослав Ненков, заместник-министър на здравеопазването. Той допълни, че експертите в 
Министерството на здравеопазването са предприели мерки и в проекта на наредбата са направили всички промени, които 
са били необходими, за да не се отменят отново от съда. За влизане в сила на новата наредба остава да се получи 
становището на НСТС и да бъде приета от Министерски съвет. Представителите на синдикатите в НСТС нямаха възражения 
по текстове на проекта за наредба.  
Председателят на НСТС Валери Симеонов изрази подкрепата си към становището на работодателите, че наредбата е 
несъвършена и не решава проблема с фалшивите пенсии. Симеонов допълни, че предстои анализ по този въпрос и апелира 
работодателите да подкрепят проекта на наредбата.  
Представителят на АИКБ Васил Велев обаче каза, че асоциацията не би могла да подкрепи проект, който ще утвърди 
порочните практики. Велев допълни, че някакъв знак към тях би било залагането на срок на действие на наредбата. 
Нейното утвърждаване днес е лош знак, ако в нея не се допълни срок, в който трябва да се направят промени в 
концепцията и принципите на работата на медицинската експертиза, допълни той. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика каза, че спешно трябва да се приеме наредбата, за да се 
преодолее кризисната ситуация. Той добави, че предстои да се сформира съвместна работна група от МТСП и МЗ, заедно 
с Министерството на финансите, за да се изработи концепция за реформа на медицинската експертиза.  
Представителите на Българска стопанска камара, на БТПП и на КРИБ изразиха мнение, че текстовете на проекта на 
наредбата трябва да се усъвършенстват и да станат работещи. 
 
Агенция Кросс 
 
√ Симеонов с ангажимент за актуализация на пенсиите 
Имаме политическо решение и ангажимент за актуализация на всички пенсии, от 2018 г. Това каза вицепремиерът и 
министър по демографската политика Валери Симеонов след първото заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС) под негово ръководство, съобщава news.bg. 
От 1-ви юли 800 хиляди пенсионери ще получат увеличение на пенсията от 161,30 - на 180 лв, а от 1-ви октомври предвижда 
увеличение 180 на 200 лв. 
"Имаме политическо решение и ангажимент от 2018 г. и това да стане", заяви Симеонов. Той увери, че задължението да 
председателства тристранния съвет е "доста приятно". По думите му първото заседание е преминало в дух на 
доброжелателство и решаване на тежките проблеми, натрупани с години. 
На своето заседание НСТС прие проект за закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване. На подпис в тристранния съвет е съгласуван и проектът на Министерски съвет за нов размер на пенсията за 
старост. 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков коментира, че приетите нови размери на пенсиите, няма да 
доведат до промени в трансферите от държавния бюджет и няма да се налага неговото актуализиране. В изпълнение на 
управленската програма на ГЕРБ и Обединени патриоти бе договорено увеличение на пенсиите в две стъпки. 
Валери Симеонов коментира по време на заседанието, че това увеличение не е достатъчно и биха искали да говорят за 
осъвременяване на всички пенсии. Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа" посочи в този ред на мисли, че е "по-
добре с врабче в ръката, отколкото с орел в небето". 
Така с решението от днес се стига до увеличаване на размера на социалната пенсия за старост с 2,4%. От 1-ви юли новият 
й размер става 120.98 лв. "С тази промяна ще се увеличат размерите на около 143 хиляди социални пенсии, които са 
свързани със социалната пенсия за старост - социални инвалидни пенсии, персонални пенсии и др. категории пенсии", 
посочи министър Петков. 
Първата стъпка от договореното в програмата увеличение на минималните пенсии от 1-ви юли ще засегне доходите на 800 
хиляди пенсионери. Те ще получат увеличение на пенсията от 161,30 - на 180 лв. Втората стъпка от 1-ви октомври 
предвижда увеличение 180 на 200 лв. ". Преобладаващата част от тези пенсионери получават пенсия за осигурителен стаж 
и възраст. Една друга голяма част са лица, които получават лични инвалидни пенсии - около 250 хиляди. 
Другата група са лица, получаващи наследствени пенсии. За финансиране на тази мярка ще са необходими около 100 млн. 
допълнително разходи за пенсии", обобщи Бисер Петков. Той бе категоричен, че парите ще дойдат от изпълнението на 
приходите от осигурителни вноски и така няма да се налага промяна в бюджетното салдо. "Тоест тази промяна няма да 
доведе до необходимост от актуализация на държавния бюджет", увери той. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал коментира, че работодателските организации 
имат резерви към така поетите ангажименти в бюджета на Държавното обществено осигуряване. "С увеличаване само 
на минималните пенсии се заличава разликата между неквалифицирания и средноквалифицирания труд.Съответно 
осигуровките, които се правят върху него, не се насърчава излизането на сивия сектор на светло, защото за различни 
осигуровки най-накрая ще се получават приблизително еднакви пенсии", аргументира се той. 
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Васил Велев призова за мерки, ограничаващи ранното пенсиониране, измамите с инвалидни пенсии и мерки за 
увеличаване на заетите в икономиката. "В момента те са по-малко от пенсионерите. При това положение няма как да 
има адекватни пенсии", констатира Велев. 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Бизнесът недоволен от Наредбата за експертиза за ТЕЛК  
Бизнесът остана недоволен от предложената от правителството наредба за методиката за определяне на 
работоспособността на пациентите. 
Днес Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на Наредба за медицинската експертиза.  
Териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ нямаха прецизна база за определяне на работоспособността на 
хората с повече от едно заболяване, след като ВАС отмени методиката за определяне на работоспособността на 
пациентите, каза Мирослав Ненков, зам.-министър на здравеопазването. Той допълни, че експертите в Министерството на 
здравеопазването са предприели мерки и в проекта на наредбата са направили всички промени, които са били 
необходими, за да не се отменят отново от съда.  
За влизане в сила на новата наредба остава да се получи становището на НСТС и да бъде приета от Министерски съвет.  
Представителите на синдикатите в НСТС нямаха възражения по текстовете на проекта за наредба. 
Председателят на НСТС Валери Симеонов изрази подкрепата си към становището на работодателите, че наредбата е 
несъвършена и не решава проблема с фалшивите пенсии. Симеонов допълни, че предстои анализ по този въпрос и апелира 
работодателите да подкрепят проекта на наредбата.  
Представителят на АИКБ Васил Велев обаче каза, че асоциацията не би могла да подкрепи проект, който ще утвърди 
порочните практики. Велев допълни, че някакъв знак към тях би било залагането на срок на действие на наредбата. 
Нейното утвърждаване днес е лош знак, ако в нея не се допълни срок, в който трябва да се направят промени в 
концепцията и принципите на работата на медицинската експертиза, допълни той.  
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика каза, че спешно трябва да се приеме наредбата, за да се 
преодолее кризисната ситуация. Той добави, че предстои да се сформира съвместна работна група от МТСП и МЗ, заедно 
с Министерството на финансите, за да се изработи концепция за реформа на медицинската експертиза.  
Представителите на Българска стопанска камара, на БТПП и на КРИБ изразиха мнение, че текстовете на проекта на 
наредбата трябва да се усъвършенстват и да станат работещи. 
 
В  Стандарт 
 
√ Бизнесът със забележки към наредбата за ТЕЛК 
Нова наредба за ТЕЛК бе приета днес, след като бе обсъдена от Националния съвет за тристранно сътрудничество, обяви 
"Нова телевизия". На практика обаче обаче методиката, по която ще се изчислява процентът на трудоспособност, не се 
променя. Преформулирани са само текстовете, заради които наредбата падна в съда преди няколко седмици. 
Представителите на синдикатите в НСТС нямаха възражения по текстовете, но такива имат от бизнеса. Предстедателят на 
АИКБ Васил Велев обяви, че организацията, която представлява, не би могла да подкрепи проект, който ще утвърди 
порочните практики. Представителите на Българска стопанска камара, на БТПП и КРИБ изразиха мнение, че текстовете 
трябва да се усъвършенстват и да станат работещи. 
Председателят на НСТС Валери Симеонов подкрепи работодателите. "Наредбата е несъвършена и не решава проблема с 
фалшивите пенсии", обяви той.  
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков обяви, че наредбата трябва да се приеме, за да се сложи край 
на кризистната ситуация. В бъдеще обаче работна група от МТСП, МЗ и  Министерството на финансите ще разработи 
концепция за реферма в експертизата.  
 
Топ Новини 
 
√ НСТС разгледа проект, предвиждащ увеличение на минималните пенсии 
Закон за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., който предвижда увеличение на минималния размер на 
пенсии за осигурителен стаж и възраст 
НСТС разгледа проект на Закон за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2017 г., който предвижда увеличение на 
минималния размер на пенсии за осигурителен стаж и възраст и свързаните с тях други минимални размери на други 
пенсии на две стъпки, предаде БГНЕС. 
Първата е увеличението от 161 лв. на 180 лв. Втората стъпка е от 1 октомври от 180 лв. на 200 лв. Това увеличение ще 
доведе до увеличаване на пенсионните доходи на около 800 000 пенсионери, чиито размер на пенсията ще бъде 
приравнен с минималния размер. При изпълнението на приходите от осигурителни вноски ще се покрие финансирането 
на този по-висок разход без да се наложи да се променят бюджетното салдо. Тази промяна няма да доведе до 
актуализация на държавния бюджет, обясни министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. 
От друга страна той съобщи, че на подпис се е взело решение за проект за постановление на МС за увеличаване на размера 
на социалната пенсия 2,4%. Новият размер става 120,98 лв. от 1 юли. С тази промяна ще се увеличат размерите на около 
143 000 социални пенсии. 
От 1 юли, от друга страна, съгласно бюджета на ДОО всички пенсии ще бъде осъвременени с 2,4%. 
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Председателят на АИКБ Васил Велев посочи, че с увеличаването само на минималните пенсии се заличава разликата 
между неквалифицирания и средно квалифицирания труд, осигуровките и не се насърчава излизане на сивия сектор на 
светло. Очевидно трябва да се върви към ограничаване на ранното пенсиониране особено чрез измами с инвалидни 
пенсии, смята Велев. 
Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“ коментира, че проекта на промените в Закона за изменение на Закона за 
бюджета на ДОО за 2017 г., които бяха одобрени, и са ориентирани към намерението за увеличаване на минималната 
пенсия. „Не ни харесва това, че се объркват съотношенията вътре в пенсиите. Трябва да има анализ за минималните 
пенсии, тъй като те не са такива, защото хората са некадърни. Надявам се той да се случи“, каза още Манолов. 

 
Investor.bg 
 
√ Тристранният съвет одобри с резерви увеличението на минималната пенсия 
От 1 октомври 2017 г. тя става 200 лева, което ще струва около 100 млн. лв. допълнително за годината 
Увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на две стъпки до 200 лева беше подкрепено от 
социалните партньори на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Социалните партньори обсъдиха проект за промяна на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 
година, който предвижда от 1 юли 2017 г. минималната пенсия да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв., или с 11,5 на сто, и 
на 200 лева от 1 октомври 2017 г., или с 11,1 на сто. 
В резултат на повишението със същите проценти ще се увеличат минималните размери и на останалите пенсии за трудова 
дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за 
инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и 
наследствените пенсии.  
Двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще струва около 100 млн. лв. за 2017 г. 
Промяната ще има отражение върху размерите на пенсиите на около 800 хиляди пенсионери, които ще получат пенсия, 
приравнена на минималния размер. 
При представянето на проектопредложението министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посочи, че 
увеличението е заложено в управленската програма. 
От КНСБ подкрепиха предложението, като изразиха надежда това да не е еднократен акт на властта, а да се помисли за 
увеличение на всички пенсии за трудова дейност. От синдиката потвърдиха становището си, че всички пенсии трябва да 
растат през формулата за повишение на пенсии, така че да се отчита приносът на лицето към системата. А това може да 
стане с увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж, което е заложено в направените пенсионни промени. 
Лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов посочи, че не одобрява на сто процента предложението, защото се нарушава 
принципът на справедливост, но все пак организацията го подкрепя, защото е по-добро от сегашното положение. От 
синдиката призоваха за преосмисляне на адекватността на пенсиите. 
Васил Велев от АИКБ каза, че разбира благородните мотиви за увеличението, но се въздържа от подкрепа, тъй като 
увеличението само на минималната пенсия подкрепят ниската квалификация и хората, неплащащи пълен размер 
осигуровки. Не се насърчава излизането на сивия сектор на светло, защото с различни осигуровки ще се получават 
приблизително еднакви пенсии, каза той. 
От БТПП също изразиха резерви, защото не е ясно ресурсното обезпечаване и не кореспондира с приноса в системата. 
КРИБ също не подкрепиха проекта, тъй като промяната щяла да доведе до изравняване на пенсиите между тези с повече 
и с по-малко принос. 
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков каза, че подкрепя промяната само от гледна точка на нейната социална 
аргументация, но според него сред получаващите минимални пенсии има хора със съвсем различен осигурителен принос. 
Според него е по-логично минималните пенсии да бъдат финансирани през социалното подпомагане. 
В доклада си по проекта социалният министър Бисер Петков посочи, че всички пенсии, които след преизчисляването на 
пенсиите от 1 юли с тежест 1,126 за всяка година осигурителен стаж останат с размери под 180 лв., или под минималния 
размер на пенсията за съответния вид, ще бъдат приравнени на новия минимален размер. В резултат на увеличението на 
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 180 лв. броят на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 
547 хиляди на около 668 хиляди или около 31,5 на сто от пенсионерите за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. 
Необходимите допълнителни средства за изплащането на новите минимални размери са 8,8 млн. лв. Месечно. 
След увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. на 200 лв. от 1 октомври 2017 г. броят 
на пенсиите в минимален размер ще се увеличи от 668 хиляди на около 800 хиляди или около 37,8 на сто от пенсионерите 
за трудова дейност ще бъдат с минимални пенсии. 
Пенсионерите, чиито размери на пенсиите са под 200 лв. или под стойността на минималната пенсия за съответния вид, 
ще получават новия минимален размер, при което за около 132 хиляди души ще има увеличение между 0 и 11,1 на сто, а 
за 668 хиляди - увеличение с 11,1 на сто. 
Необходимите допълнителни средства за увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 180 лв. 
на 200 лв. са 14,7 млн. лв. месечно. Общото увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 
около 100 млн. лв. допълнително. Допълнителните разходи на Държавното обществено осигуряване ще бъдат за сметка 
на очакваните по-високи приходи от планираните за годината. 
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По думите на Петков преизпълнението на приходите, основно от осигурителни вноски, което се отчита към края на април 
тази година, ще позволи финансирането на този по-висок разход, без да се наложи да се променя бюджетното салдо, и 
няма да се наложи актуализация на държавния бюджет. 
Председателят на НСТС Валери Симеонов също изрази становище по темата, като посочи, че на управляващите не се 
харесва това решение, но е по-добро, отколкото да хората да останат със 161 лева пенсия. 
Симеонов каза, че договорката с ГЕРБ е да се продължи с пропорционалното увеличение на всички пенсии в следващите 
години. Той изтъкна, че ръстът на минималната пенсия е бил политически ангажимент, който управляващите изпълняват. 
 
√ Полезни ли са европейските средства за икономиката? 
Нужна е промяна в модела на финансиране от Европейския съюз, твърдят експерти 
Полезни ли са европейските средства за икономиката и какъв е приносът им за ръста на брутния вътрешен продукт (БВП) 
на дадена страна? Оказа се, че отговорът на този въпрос никак не е еднозначен. 
Един програмен период приключи, започна друг, но все още влиянието на средствата, които идват от Брюксел, не показва 
очакваните ефекти. Около тази теза се обединиха част от участниците в конференция на тема „Еврофондове, публични 
програми и интелигентен растеж“, организирана от Economix.bg с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
Според Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, има нужда от цялостна 
промяна в модела на финансиране. 
„Към момента не се вижда очакваният ефект върху икономиките на страните от Европейския съюз (ЕС), включително и 
България, от усвояване на фондовете. Разбира се, страната ни има добри резултати и постигнахме много неща през 
предишния програмен период, особено от гледна точка на финансирането, но в глобален аспект има нужда от промяна“, 
обясни Николова. 
По думите ù вече приоритетно ще се финансират проекти, които ще генерират приходи и ще имат възвръщаемост на 
инвестициите. 
Николова подчерта, че ефективното използване на ресурсите и повишаването на енергийната ефективност са сред 
основните приоритети на Стратегията „Европа 2020“. Заместник-министърът напомни, че ОП „Регионално развитие 2007-
2013” е допринесла изключително много за устойчивата мобилност, подобряване на градската среда и др. 
„Близо 500 млн. лв. от програмата бяха вложени в инвестиции в модернизиране на градския транспорт и интелигентни 
системи за графика, което доведе до намаляване на въглеродните емисии. Обновихме хиляди квадратни метра паркове и 
зелени площи, което допринесе за по-екологична среда в градовете“, отчете тя. 
В новия програмен период по ОП „Региони в растеж 2014-2020” са отделени също немалко средства за устойчива градска 
мобилност, алтернативни начини за предвижване, пешеходни и велоалеи, както и възможности за по-зелена среда в 
градовете. В рамките на програмата е предвиден ресурс за енергийна ефективност на публични и жилищни сгради. 
Продължава и националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с ресурс от над 2 
млрд. лв., каза още Деница Николова. 
„Европейските средства са само малка част от огромния пъзел на икономиката на дадена страна. Истината е, че не може 
да се докаже видим ефект върху ключови икономически показатели като безработица, например, от усвояването на 
десетки милиарди от Брюксел“, посочи главният икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) Десислава 
Николова, която също бе сред лекторите на конференцията. 
Според Николова основният замисъл зад създаването на т.нар. Кохезионна политика в рамките на ЕС е да се постигне 
сближаването между отделните региони в Съюза. Кохезионната политика работи с помощта на няколко целеви фонда на 
европейско ниво, които насочват безвъзмезден ресурс (на проектен принцип) към по-слабо развитите страни и региони. 
Въпросът е доколко тази основна цел на Кохезионната политика и свързаните с нея европейски фондове се постига. 
"Не е тайна, че от оперативните програми се възползват главно кръгове, близки до властта. Освен това в повечето случаи 
се финансират проекти, които не създават нови работни места (или поне не трайни) и не генерират икономически растеж. 
Говоря за проекти от сферата на културата или развитието на градската срда, които безспорно са чудесни, но  не носят 
добавена стойност към икономиката на Българя. Примерите са много, особено извън София“, посочи Десислава Николова. 
Тя е категорична, че са нужни промени на институционално ниво. По думите ѝ от 2006 г насам регионите в България 
подобряват благосъстоянието си, но с твърде различни темпове.  
„Повечето части на страната, по-бавно или по-бързо, подобряват благосъстоянието си в относително изражение, т.е. 
спрямо средноевропейското ниво. Това обаче не изглежда да се дължи на усвоените от тях европейски фондове. В същото 
време разликите в благосъстоянието между областите в страната се задълбочават. Това е така, защото темповете на 
подобряване на благосъстоянието са много различни и докато някои области кретат, други (като София, Варна и Стара 
Загора) буквално летят. Може дори да се спекулира, че евросредствата спомагат за задълбочаването на тези разлики, 
защото някои от най-силните икономически области усвояват и най-много средства. Докато това е така, по-богатите 
областите ще стават все по-богати, а по-бедните ще продължават да се отдалечават от тях“, обясни още икономистът от 
ИПИ. 
Тя даде за пример Бургас, където БВП на областта се срива само в една година, през 2014 г., което води и до рязък спад на 
БВП на глава спрямо средноевропейското ниво – от 40% през 2013 г. на 35% през 2014 г. Този срив се дължи на индустрията 
в областта и най-вероятно е свързан с резкия спад на приходите от дейността на "Нефтохим" (заради спада на цените на 
бензина) предвид начина на смятане на областния БВП, но не и с усвояване на пари от ЕС, по който показател Бургас е сред 
шампионите.  
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Пред Investor.bg Николова коментира още, че евентуалното намаление на средствата за усвояване през следващия 
програмен период заради Brexit всъщност е положително и не би навредило на икономиката ни. 
Тя подчерта още, че вместо безвъзмездно финансиране, трябва да се върви към промяна на грантовете във финансовите 
инструменти и да се търсят повече варианти за нисколихвени заеми. Стимулирането на земеделските производители да 
застраховат продукцията си също е пример в тази посока, посочи още тя. 
Според Кирил Величков, ръководител управление Европейски проекти в СИБанк, също е крайно време моделът на 
финансиране да бъде променен. 
„Крайно време е да се разбере, че грантовете и финансовите инструменти трябва да работят заедно и тези два компонента 
не се конкурират. Има нужда от повече гаранционни инструменти, които да улеснят банките в отпускането на кредити. 
Необходимо е също да се опростят правилата за кандидатстване, защото търговските банки не са само посредник при 
получаването на парите, а и партньор“, добави Величков. 
 
Darik 
 
√ Кога лекарите от ТЕЛК ще издават решения за инвалидност по временни правила? 
Лекарите от ТЕЛК ще издават решения за инвалидност по временни правила най-рано до края на годината - това стана 
ясно на днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Социалните партньори обсъдиха проекта на наредба 
за медицинската експертиза, който трябва да замени досегашната наредба, частично отменена от Върховния 
административен съд. Новите и временни правила ще бъдат въведени след одобрение от правителството, а концепцията 
за цялостна реформа ще бъде подготвена до септември и чак тогава ще започне общественото й обсъждане. 
Работодателските организации, с изключение на КРИБ, се обявиха против временната наредба и поискаха премахване на 
ТЕЛК и въвеждане на оценка на остатъчната работоспособност. 
След заявката на социалния министър Бисер Петков, че спешното приемане на временните правила е първата стъпка от 
плана за действие по цялостната реформа в ТЕЛК, вицепремиерът и председател на Тристранката Валери Симеонов се 
обърна към бизнеса и синдикатите:  
"Апелирам към вас да подкрепите това решение като временно решение".  
Синдикатите подкрепиха проекта на наредбата, а президентът на Подкрепа Димитър Манолов акцентира върху 
наложителното предприемане на спешни мерки. 
"Информациите, които получаваме, че ТЕЛК-овете по места в това безвремие работят по съвсем неприемлив начин, 
движат се по най-ниските равнища, за да избегнат риска утре при появата на някакъв документ в друг вид да се наложи 
всичко да се преработи и да се връща назад", каза Манолов. 
От бизнеса, с изключение на КРИБ, се обявиха категорично против временните мерки и предупредиха, че цялостната 
реформа ще отнеме повече от година, докато заработи на практика.   
"Проектът за постановление на МС е, с което се приема наредбата, но освен първа точка - приемане на наредбата, може 
да има и втора - възлага срок до ... да се направи ....", заяви Васил Велев от АИКБ.  
На това предложение бизнесът получи следния отговор: 
"В този момент няма да можем да поемем точен срок".  
В подготовката на концепцията за цялостна реформа ще участват представители от министерствата на здравеопазването, 
социалната политика и финансите. 
 
News.bg 
 
√ Омбудсманът предлага законопроект за гарантиране на правата на работниците 
Омбудсманът Мая Манолова скочи срещу работодателските организации в защита правата на гражданите с неизплатени 
трудови възнаграждения. На първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) 
омбудсманът предложи за разглеждане внесения от нея в партньорство с КНСБ законопроект за промени, гарантиращи 
правата на работниците с неизплатени трудови възнаграждения. 
Работодателските организации възразиха срещу инициативата на омбудсмана. Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал посочи, че на законодателна инициатива имат право народните представители 
и Министерски съвет. Пред медиите той определи предложените промени като "загуба на време". 
Аргументите му за това бяха, че има вече създадена временна комисия в парламента и е редно тя да се произнесе. Вече е 
създадена временна комисия в парламента е по-добре тя да се произнесе. 
"Под знамето на борба със забавянето изплащането на заплати се предлагат мерки, които на практика забраняват 
кредитирането, разпореждането със собственост, затрудняват допълнително компании с недобро икономическо 
състояние и в крайна сметка вредят на хората", коментира пред медиите Велев. 
Той припомни, че във всяка от работодателските организации има повече наети членове от членовете на двата синдиката 
у нас. Омбудсманът Мая Манолова отсече по време на заседанието, че подобно поведение е най-малкото некоректно. Тя 
се въздържа и посочи, че не би употребила думата "цинизъм". Манолова настоя, че правото на труд и възнаграждение са 
конституционни права на българските граждани и тя ще се бори за тях. 
Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, който е и председател на НСТС заяви, че 
проектът, предложен от Манолова, ще бъде включен за дебат в следващото заседание на НСТС. 
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Мая Манолова не възрази срещу отлагането на разглеждането на така предложените текстове, но възрази срещу тона на 
работодателските организации. Тя изтъкна, че съществува проблем със заплатите в България и има некоректни 
работодатели. 
По думите й именно НСТС е мястото, от където трябва да се създаде нетърпимост към тези ситуации. Манолова припомни 
случаите на неизплатени заплати, за които е била сезирана - рудник Оброчище, русенската корабостроителница, случая в 
обувния цех в Пазарджик. По думите й да се твърди, че няма проблем с неплатени задължения, че няма некоректни 
работодатели - е най-малкото некоректно към българските граждани. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Токът за бита може да поскъпне с до 2% от юли (обзор) 
 С до 2% ще поскъпне цената на тока за бита от юли. Това предвиждат изчисленията на Комисията за енергийно и водно 
регулиране. Ведомството днес изслуша представители на енергийните фирми и топлофикациите.  
Планираното ново поскъпване на тока и топлата вода е второ за последните три месеца. Вчера в Комисията за енергийно 
и водно регулиране бяха изслушани представители на доставчиците на ток и на топлофикациите, които останаха 
недоволни от твърде ниските според тях повишения. Компаниите настояваха за в пъти по-високи цени. 
Петър Илиев, изп. директор на Националната електрическа компания: За поредна година продължава кръстосаното 
субсидиране на топлинната енергия за сметка на електрическата енергия и то толкова сериозно, че гледайки цените на 
топлинната енергия, те по никакъв начин не стимулират за енергийна ефективност, нито за икономии. Не знам как да 
обясним в някое село, където нямат пари, че те субсидират топлата вода на софиянци, пловдивчани и т.н., защото реално 
1 млн. ползват топлинна енергия, а останалите субсидират тяхното потребление. 
Според разчетите на КЕВР цените на парното и топлата вода в страната ще се увеличат средно с 1%. Най-голямо ще бъде 
увеличението при топлофикациите на въглища - с до 15 но сто ,а в София ще има намаление от 0,8 на сто. Аргументите. 
Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране: Единствено повишение има в 
топлофикационните дружества, които работят със суровина въглища, защото тяхната цена се повиши, но всички други 
чиято цена беше повишена от 1 април ще имат запазени цени. 
Окончателно решение за новите цени ще бъде взето от Комисията в края на месеца. Преди това на 13 юни ще бъдат 
изслушани гражданските организации и бизнеса. 
 
News.bg 
 
√ Искат либерализация на пазара и енергийната ефективност 
Либерализацията на пазара на електроенергия и природен газ, както и прилагането на мерки за енергийна ефективност са 
от ключово значение за намаляване на сметките за енергия и оттам - за по-нисък дял на проблемните плащания. 
Това каза заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков при откриването на конференцията "Превенция на 
проблемните плащания в ютилити сектора". Пред участниците във форума той очерта основните стъпки, предприети от 
екипа на Министерството на енергетиката за регулиране на този процес. 
По думите на заместник-министър Станков, пълната либерализация на пазара на електроенергия и природен газ е основен 
приоритет в управленската програма на правителството в сектор "Енергетика". Важно място за успешното завършване на 
процеса има защитата на уязвимите потребители. 
"През миналия управленски мандат, съвместно с експерти от Европейската комисия и Министерството на труда и 
социалната политика, разработихме механизъм за защита на уязвимите потребители, който ще бъде внедрен след 
приемането на необходимите законодателни промени", подчерта Станков. 
Той изтъкна и значението на мерките за енергийна ефективност като фактор за намаляване на проблемните плащания. По-
широкото използване на достъпните източници за финансиране на мерки за енергийна ефективност би спомогнало за 
успешното решаване на този проблем, каза още заместник-министър Станков. 
По неговите думи, по линия на програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" до момента са обновени 
повече от 115 сгради в 32 общини. Стойността на отпуснатите средства надвишава 20 млн. лв. 
Енергийната ефективност ще бъде един от приоритетите за финансиране и през новия програмен период, заключи Жечо 
Станков. 
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Investor.bg 
 
√ Шумът в курортите след полунощ ще бъде ограничен 
Приоритетно ще се проверяват заведенията, които си позволяват наднормен шум във времето за почивка на 
туристите 
Държавата предприема мерки за ограничаване на прекомерния шум в заведенията по курортите след 24 часа. Това е 
времето, в което по наредбите на общините задължително трябва да се осигури спокойствие на почиващите. Това каза в 
Министерския съвет вицепремиерът Валери Симеонов, предаде БТА. 
Симеонов участва в работна среща с представители на министерства и агенции към тях за гарантиране на спокойствието 
на туристите през летния сезон. 
Към кабинета на вицепремиера ще има национален телефон за сигнали, свързани със завишени нива на шума, като ще се 
приемат и анонимни сигнали.  
Симеонов изтъкна, че нормативната уредба не е еднозначна и не дава възможност за съответни решения и резултатни 
действия. По тази причина участниците в срещата са се обединили около това да бъде подписан протокол за изграждане 
на съвместни центрове за проверки, като приоритетно ще се правят такива на заведенията, които си позволяват наднормен 
шум във времето за почивка на туристите. 
Междуведомствените центрове в Бургас и Варна ще бъдат натоварени и с превенция на прекомерния шум, уточни 
министърът на вътрешните работи Валентин Радев и допълни, че в дългосрочен план ще се предприемат и промени в 
законодателството по проблема. 
Вицепремиерът заяви още, че ще бъде насърчаван легалният туристически бизнес, този, който спазва законите и 
наредбите и си плаща данъците, като след мащабни проверки ще се налагат санкции на тези, които се занимават със 
сенчест бизнес и не спазват законите. Това се налага, защото подобни действия не само ощетяват бюджета, но и създават 
негативен имидж на България. 
Министърът на здравеопазването Николай Петров заяви, че целта на срещата е да даде комплексен подход за осигуряване 
на правата на българските и чуждестранни граждани, които почиват по морето - да дишат чист въздух, да пият чиста вода, 
да почиват и консумират храна, която не крие риск. 
 
√ Франция се ангажира да помогне на България за еврозоната и Шенген 
Това стана ясно след среща на премиера Бойко Борисов с френския президент Еманюел Макрон 
Франция се ангажира да помогне на България за влизане в чакалнята на еврозоната и за Шенген. Това стана ясно след 
среща на премиера Бойко Борисов с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец. 
"Техният финансов министър с нашия в момента работят конкретно по темата. На 23 юни ще бъдем при финансовия 
министър в Германия, довечера по същите теми ще разговаряме с президента и с канцлера на Германия", каза Борисов 
пред журналисти.  
Премиерът е на посещение във Франция днес, което ще продължи в Германия във вечерните часове и утре. 
"България има рядък шанс с предстоящото председателство и с това, което сме постигнали като авторитет в Европа, 
действително да атакуваме чакалнята на еврозоната, а това означава намаляване на лихвите по кредитите, гарантиране 
на инвестициите, изключване от Европа на две скорости. Когато си извън еврозоната и чакалнята, няма на кого да се 
сърдиш, че тези, които са вътре, искат да си защитят валутата и да избегнат гръцкия сценарий", коментира той. 
След разговорите стана ясно още, че френският президент ще бъде на посещение у нас през август. Борисов разкри, че 
Макрон му казал: "Ако кажеш и утре идвам!". 
"Но преценихме, че август има какво да му покажем, а ще може да види и границата, и морето, и красотите на България. 
Една френска поговорка казва: „По-добре веднъж да видиш, отколкото 100 пъти да чуеш", коментира премиерът. 
Борисов каза, че е оптимист след срещата с Макрон, защото той обича България. Премиерът описа френския президент с 
думите: "Много енергичен и много слънчев човек". 
"Той обича България, харесва му този регион и иска да бъде деен в тази посока, а това е от полза за нас", обобщи Борисов. 
На въпрос какви са реалистичните срокове за влизане в ЕRМ ІІ, премиерът отговори: "Както казваше Царя – да бъдем с 
акъла си" и допълни, че не се приема за добър тон да предпоставяш дати и срокове, но е факт, че в рамките на един ден 
Франция и Германия на най-високо ниво разговарят с България по тези теми и ги включват в дневния си ред. 
"С президента Радев можем да бъдем добри домакини на подобни срещи в България", смята Борисов. Според него след 
вчерашния дебат в София за ЕС има оптимизъм и у нас. 
По думите му страната ни в момента - и като стабилност, и като дисциплина, и като финансово-икономически показатели, 
е много по-близо до сърцето на Европа, отколкото много държави в централната част. 
 
В. Стандарт 
 
√ Облекчават процедурите за европарите 
Резултатите произтичат от поставените цели и стратегия. Стратегическото планиране трябва да предхожда 
инструментариума и критериите, които си поставяме, съответно оценката на проектните предложения. Трябва да изберем 
критерии, които водят до избор на проекти, на инвестиции и мерки, насочени към постигане на поставените цели. Това 
коментира днес зам.-министърът на регионалното развитие Малина Крумова при участието си в конференцията 
„Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж". 
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За по-добри резултати при усвояването на еврофондовете по отношение на проектите са необходими мерки като 
опростяване на процедурите, намаляване на административната тежест и ограниченията в изискванията, позволяващи 
иновативност, като се постигне по-малко контрол, което ще доведе до по-евтино изпълнение на мерките и до по-малко 
грешки и намаляване на репутационния риск, посочи тя. 
С цел постигане на мерките усилията са насочени към електронизация на процесите, като тя трябва да продължи както по 
отношение на Закона за обществените поръчки, така и на управлението на европейските средства, подчерта зам.-
министърът. 
Според нея трябва да се въведат опростени разходи, които намаляват необходимостта от контрол по отношение на 
разхода, както и необходимостта от отчитане и верификация, довела до създаване на огромни управляващи органи, за да 
могат да изпълнят задължителни по регламент контролни функции, подчерта тя. 
 
√ Изнасяме селскостопански стоки за 7-8 млрд. 
 „Земеделският отрасъл има важен дял в брутния вътрешен продукт на страната. За периода от 2007 г. насам се наблюдава 
27% ръст на Брутната добавена стойност на производителността на труда и 13% на инвестициите в сектора". Това каза зам.-
министърът на земеделието д-р Лозана Василева по време на конференция на тема: „Еврофондове, публични програми и 
интелигентен растеж". 
Тя отбеляза, че след присъединяването на страната ни към ЕС се наблюдава силно изразена тенденция на увеличение на 
българския аграрен износ. По думите й от малко над 2 млрд. лева през 2006 г., в периода 2013–2016 г., стойността на 
експорта на селскостопански стоки се движи вече между 7 и 8 млрд. лева годишно. 
По време на форума д-р Василева отбеляза, че Общата селскостопанска политика трябва да бъде силна и адекватно 
финансирана. „Инструменти, които са доказали своята ефективност, като директните плащания и обвързаната с 
производството подкрепа, е необходимо да бъдат продължени като неотменна част от нея", заяви тя. 
Според нея трябва да бъдат насочени усилия към постигане на баланс във взаимоотношенията между всички участници в 
хранителната верига. „От една страна е нужно да бъде постигната добра възвръщаемост за произведената от фермерите 
продукция, а от друга страна да се противодейства на нелоялните търговските практики", допълни зам.-министърът. 
 
В. Сега 
 
√ Бюджетът ще отделя 140 млн. лв. годишно за енергийно бедни 
140 млн. лв. годишно би струвало на бюджета подпомагането на енергийно бедните българи. То ще се наложи заради 
пълната либерализация на пазара на електроенергия. Сумата е с 50 млн. лв. повече от сегашния разход, който всяка година 
Министерството на труда и социалната политика отделя за енергийни помощи на над 260 000 домакинства и самотно 
живеещи българи. 
Това стана ясно вчера от изказването на председателя на КЕВР Иван Иванов на конференция "Превенцията на проблемните 
плащания в ютилити сектора". "До две години всички фирми трябва да излязат на напълно либерализирания пазар на 
електроенергия, а до 5 години - и всички битови потребители", посочи Иванов. Затова работна група, в която участват и 
експерти на Световната банка, трябва да идентифицира различните групи от населението, които ще са най-уязвими от 
евентуалното поскъпване на тока и да предложи мерки за тяхната защита. 
"Помощите няма да са на калпак, а според нуждите", подчерта Иванов. Групата на енергийно уязвимите ще е по-
многобройна от хората, които в момента получават енергийни помощи, тъй като към тях ще се включат и инвалиди, 
възрастни хора в отдалечени райони, както и семейства с деца с увреждания, които разполагат с доходи над прага на 
бедност. 
Т. нар. "социална тарифа" ще покрие до 30% от цената на цялата енергийна услуга. Възможна мярка за защита е и 
разсроченото плащане на по-високите сметки за ток през отоплителния сезон. "Дългосрочна мярка обаче е енергийната 
ефективност на жилищата, защото санирането им спестява до 30% от разходите за електроенергия, точно колкото е и 
подпомагането", посочи Иванов. Според него в програмата за саниране с приоритет трябва да бъдат жилищата с 
преобладаващо бедни домакинства. 
ОБХВАТ 
Неизбежното поскъпване на водата заради големите инвестиции, направени във ВиК сектора, също налага определяне на 
категорията "водно уязвими потребители", стана ясно на конференцията. Национална стратегия за сектора, подготвяна от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще гарантира осигуряването на адекватни водни услуги 
на справедлива цена за населението, заяви Малина Крумова, зам.-министър на МРРБ. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Лихвите ще запазят ниските си нива, прогнозира БНБ 
Лихвите по депозитите и кредитите ще запазят достигнатите ниски нива. През второто и третото тримесечие на 2017 г. 
очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят на достигнатите нива, се 
казва в изданието "Икономически преглед" на институцията, цитирано от "Капитал Daily". 
Централната банка очаква и слабо забавяне в растежа на спестяванията. 
Лихвите и по кредити, и по депозити в България са на екстремно ниски нива, както ги определят в банковия сектор, 
напомня изданието. Средната лихва по спестяванията за левове през април е била 0.19%, а за евро 0.20%. Големите банки, 
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които са определящи за тенденциите в сектора, предлагат лихви в порядъка на 0.05% по едногодишни стандартни 
депозити. 
Лихвените проценти по ипотечни кредити са на нива около 4%, като заради голямата конкуренция има банки, които 
отпускат жилищни заеми и при нива на 3.5-3.8%, най-вече при рефинансиране на нови клиенти. 
В "Икономически преглед" от БНБ отчитат ускоряване на растежа на кредитите през изминалите месеци. 
Увеличението на привлечените средства в банковата система и високата й ликвидност ще продължат да благоприятстват 
запазването на лихвите на достигнатите равнища, смятат от БНБ. За разлика от централната банка все повече банкери 
предупреждават, че се вижда краят на ниските лихви по кредитите. 
От друга страна, пазарните очаквания за преустановяване на низходящата тенденция на лихвените проценти в еврозоната 
вследствие на очаквания процес на нормализиране на лихвената политика на ЕЦБ вероятно ще ограничат по-нататъшното 
спадане на лихвените проценти у нас, допълват все пак от централната банка. 
Освен това от БНБ очакват през второто и третото тримесечие на годината темповете на растеж на депозитите слабо да се 
забавят. Това ще бъде резултат на прогнозираното нарастване на частното потребление и стабилизиране на лихвените 
проценти по депозитите на достигнатите ниски нива, т.е. запазване на ниските лихви. 
 
Econ.bg 
 
√ Петролът поскъпва от сутринта 
Августовският фючърс за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в Лондон, като завърши във вторник при цена от 
49,95 долара за барел 
Стойността на петрола във вторник през деня продължи да спада в очакване от страна на инвеститорите на поредния 
доклад от страна на Министерство на енергетиката на САЩ и развитието на ситуацията около Катар и в частност върху 
споразумението за намаляване на добива от ОПЕК и страните извън картела. Противоречивите новини от политическия 
сектор, в частност и излизането на САЩ от Парижкото споразумение за климата се отразиха зле на петролните пазари,. 
Черното злато реагира със спад от дв процента само на тази новина.  
Августовският фючърс за петрола сорт Brent на борсата ICE Futures в Лондон, като завърши във вторник при цена от 49,95 
долара за барел. 
Цената на фючърса за лекия петрол сорт WTI за юли в рамките на търговията на борсата в Ню Йорк (NYMEX) завърши при 
ниво от 47,97 долара за барел.  
Двата сорта петрол във вторник поевтиняха до най-ниското си ниво за последните три седмици.  
Тази сутрин двата основни сорта петрол стартират с повишение в цените.   
Цената на фючърса за август за петрола сорт Brent в ранните часове се котира на нивото от 50,07 долара за барел, като 
изменението е от плюс 1,198%. 
Цената на фючърса за юли за лекия петрол сорт WTI тази сутрин се търгува на нивото от 48,21 долара за барел, като 
изменението е от порядъка на плюс 1,680 %, сочат данните от търговията.  
Според отчета на компанията Baker Hughes броят на сондажните платформи в САЩ се е увеличил за 20-та поредна седмица, 
което е рекорд за индустрията. Петролните платформи са се увеличили с 11 до 733, но газовите са спаднали с 3 – до 182. 
Това е два пъти повече в сравнение с миналата година, а опасенията, че добивът в САЩ ще се отрази на сделката на ОПЕК 
се запазват. 
 
 
 
 


