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ОТНОСНО: Проект на Решение за увеличаване на капитала на „Проектна 

компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД, гр. 

София и проект на Постановление за одобряване на промени по 

бюджета на Министерство на финансите за 2017 г., във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и 

на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Решение за увеличаване 

на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД, 

гр. София и проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на 

Министерство на финансите за 2017 г., във връзка с увеличаване капитала на търговско 

дружество. 

С проекта на решение на Министерския съвет се предлага увеличаване на 

капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ“ ЕАД, гр. 

София, срещу увеличаване дела на държавата като едноличен собственик на капитала. 

Увеличаването ще се формира от парична вноска в размер на 120 000 лв. от бюджета на 

Министерство на финансите. 

С проекта на постановление на Министерския съвет се одобряват промени по 

бюджета на Министерството на финансите за 2017 г. за допълнителни плащания в 

частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в 

размер на 120 000 лв., за придобиване на акциите от увеличаването на капитала на 

дружеството. 

„Проектна компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД, гр. 

София, е еднолично държавно дружество, в което министърът на финансите упражнява 



правата на държавата. Дружеството е акционер в международната проектна компания 

„Транс Болкан Пайплайн Б. В., регистрирана в Амстердам, Холандия, като притежава 

24.5% от капитала й. Международната компания е създадена през 2008 г. по силата на 

Споразумение между правителството на Руската федерация, правителството на 

Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в 

строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - Александруполис, 

ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.) и въз основа на подписано 

Споразумение на Акционерите. Останалите акционери в компанията са руски 

консорциум между „АК Транснефт”, „Роснефт” и „Газпром нефт” – 51%, обединение 

„Хелпе-Траки А.Е.“, Гърция – 23.5% и гръцкото правителство - 1%.  

През 2013 г. Народното събрание на Република България прие Закон за 

денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, 

правителството на Република България и правителството на Гръцката република за 

сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас - 

Александруполис (обн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.). 

Същевременно, като акционер в международната проектна компания, „Проектна 

компания нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД има своите задължения към 

„Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ (до нейното ликвидиране), в изпълнение на сключените 

акционерни споразумения.  

Понастоящем управлението на „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ е възложено на 

външно мениджърско дружество – „Вистра“ Б.В., Холандия, при минимизирани 

годишни разходи. Ежегодно, управляващата компания изпраща писма до акционерите 

на „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ с искане за извършване на премийни вноски в 

капитала в определен размер, съобразно участието им, за финансиране на дейността й 

през следващата година. 

Предвид ограничения наличен финансов ресурс, с който дружеството разполага, 

липсата на приходи от дейността, невъзможността за привличане на заемен ресурс, и 

същевременно необходимостта от обезпечаване на изпълнението на задължения по 

сключени акционерни споразумения, предлагаме капиталът на „Проектна компания 

нефтопровод Бургас - Александруполис БГ” ЕАД да бъде увеличен със 120 000 лв. 

Със средствата от увеличението „Проектна компания нефтопровод Бургас - 

Александруполис БГ” ЕАД ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2017 г. 

като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.”, 

регистрирана в Амстердам, Холандия, която е създадена по силата на 

Междуправителствено споразумение за сътрудничество в строителството и 

експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис между Руската 

федерация, Република България и Република Гърция. 

Средствата за увеличаването на капитала са предвидени със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017 г. 

За приемането на проектите на решение и постановление на Министерския съвет 

не следва да се изготвя справка за съответствие с правото на Европейския съюз, тъй 

като с тях не се уреждат въпроси, които са предмет на приложимото вторично право на 

Европейския съюз. 

Изготвена е частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 

постановление, която е съгласувана без препоръки от дирекция „Модернизация на 

администрацията“, Администрация на Министерския съвет. 

Предложените проекти на актове няма да окажат пряко и/или косвено 

въздействие върху държавния бюджет, като към тях са приложени финансови 

обосновки по съответния образец. 



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 2 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам, 

Министерският съвет да разгледа и приеме приложените проект на Решение за 

увеличаване на капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – 

Александруполис БГ“ ЕАД, гр. София и проект на Постановление за одобряване на 

промени по бюджета на Министерство на финансите за 2017 г. във връзка с 

увеличаване капитала на търговско дружество. 

 Приложения: 1. Проект на решение на Министерския съвет; 

   2. Финансова обосновка към проекта на решение; 

3. Проект на постановление на Министерския съвет; 

   4. Финансова обосновка към проекта на постановление; 

5. Частична предварителна оценка на въздействието на проекта на 

постановление; 

6. Проект на съобщение до средствата за масово 

осведомяване; 

   7. Справка за отразяване на становищата; 

   8. Оптичен носител. 

 

 

КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

  

Съставил: …………………........………….. ___.02.2017 г. /Г.Желев, държ. експерт, д-я „ДПРС“/ 

Съгласували: …………………….……….. ___.02.2017 г. /Й. Младенова, н-к отдел, д-я „ДПРС“/ 

……………….…..….…….. __.02.2017 г. /В. Данева, директор, д-я „ДПРС“/ 

…………….……………….. __.02.2017 г. /М.Петрова, зам.-министър/ 

 

 

 


