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Вестник Класа
√ Над 68 млн. лв. се губят между изплатени и отчетени суми за соларен ток
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208106_%D0%9D%D0%B0%D0%B4+68+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B
2.+%D1%81%D0%B5+%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%8F%D1%82+%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83+%D0%B8%D0%
B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B
5%D0%BD%D0%B8+%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B
5%D0%BD+%D1%82%D0%BE%D0%BA
За 2012 г. според ДКЕРВ са произведени 660 мвт енергия от фотоволтаични източници, като за тях са заплатени 320 100
000 лв. Данните на Българската фотоволтаична асоциация показват, че за същата енергия са заплатени 251 900 000 лв.,
съобщи вчера председателят на асоциацията Никола Газдов, цитиран от БГНЕС. Има предположение, че разликата от
средствата от тарифата за възобновяема енергия (68,2 млн лв.) ще отидат за капитализирането на НЕК, а не за
производителите на енергията, каза още той.
Енергийният сектор в страната е всичко друго, но не и предвидим и последователен, говорим наистина за едно влакче
на ужасите. Това заяви Никола Газдов, председател на УС на Българската фотоволтаична асоциация (БФА), цитиран от
БГНЕС.
Възобновяемите източници на енергия се превърнаха в политическа дъвка, този хаос застрашава между 5000 и 7000
работни места, както и е застрашен експортният потенциал на България.
По данни на БФА за периода юни-юли 2012 г има производствена мощност между 350 и 600 MWh , която се продава за
237 лв./квтч. Тарифата е била значително висока преди няколко години, но за периода 2007-2012 г. намаляването е от
около 80%, коментира Газдов.
През 2011 г. ние предложихме да има еднократно намаление от 15-22% на тарифата, това предложение беше
отхвърлено с неясни аргументи.
Към края на миналата година у нас са били пуснати в експлоатация около 150 мегаватпика от фотоволтаици, като от
началото на годината инсталираните са вече 650 мегаватпика, което представлява ръст от над 4 пъти. Затова неговите
очаквания са, че за 2012 г. производителите на електроенергия от фотоволтаични централи ще получат между 1,5 и 2
млрд. лв.
От 2009 г. до сега имаме двама министри на икономиката и енергетиката, петима изп. директори в НЕК и трима в БЕХ,
продължи Газдов. Дори ние имаме трудност да комуникираме нашите идеи, защото постоянно се сменят
ръководителите на институциите. Ние твърдим, че като сдружение от около година и половина насам е много важно да
има прозрачност. Не вярвам, че институциите не знаят колко проекти за възобновяема енергия има, както и колко
договори за присъединяване са направени, каза още Газдов. Според представителя на БФА, когато се прави всичко през
публични канали на комуникация, а не в някоя задна стаичка, лобизмът е защитаване на интереси.
Проблемът не са инвеститорите и "големите" цени в сектора на възобновяемата енергия, а липсата на публична
информация, заяви Мария Янева, зам. изпълнителен директор на Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА).
Според нея няма информация, която да докаже, че причината за вдигането на цената на тока е тарифата за зелена
енергия, както и за достоверността на прогнозите на ДКЕВР. Ако до месец не се получи информацията, ще заведем дело
срещу ДКЕВР за мълчалив отказ за публичен достъп до информация, допълни Янева.
През 2008 г. правителството на тройната коалиция е подписало договори със срок от 25 години за изкупуване на енергия
от възобновяеми източници. Тя обаче е 20 пъти по-скъпа от тази, която произвежда АЕЦ „Козлодуй", заяви пред Нова
телевизия финансовият министър Симеон Дянков.
√ Три български града сред „отличниците“ в ЕС с най-ниска безработица
http://www.klassa.bg/news/Read/article/208102_%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1
%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4+%E2%80%9E
%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%E2%80%9C+%D0%B2+%D0%
95%D0%A1+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%
D1%86%D0%B0
Три български града попадат в списъка на градовете в ЕС с най-ниско ниво на безработица. Това показва проучване на
Евростат за градското население на територията на Европейския съюз. София е на едно от челните места сред градовете
в ЕС по ниво на ниска безработица - само 1,1% от живеещите в столицата са в официалната листа на безработните. В
Бургас без работа са съответно 2,4% , а във Варна – 2,6% от населението в трудоспособна възраст. Подобна ниска
безработица е регистрирана в още няколко европейски града - Бирмингам, Бреда, Талин, Любляна.
Според официалните данни на НСИ от края на 2011 г. в българските градове живеят около 5,3 милиона души - около 2,6

милиона мъже и около 2,7 милиона жени.
Около 40 на сто от населението на ЕС живее в преобладаващо градски райони, сочи проучването на Евростат. На
територията на ЕС има 323 големи града, в които живеят общо над 127 млн. души. Най-гъстонаселени градове в ЕС са
Лондон и Париж, съответно с население 12,5 на сто от населението на Великобритания и 10 на сто от населението на
Франция.
Само четири столици в ЕС са с население над 3 милиона жители - Лондон, Париж, Берлин и Мадрид. Още 20 града в ЕС
са с население между 1 и 2 милиона жители. Най-големите градове в ЕС, които не са столици, но са с особено голяма
гъстота на населението, са Хамбург - 1,8 милиона души, и Барселона - 1,6 милиона души.
Според проучването на Евростат най-лесно се намира работа в няколко европейски града - Мюнхен, Стокхолм,
Копенхаген, Прага, Амстердам и Варшава. Там над 50 на сто от анкетираните са отговорили, че могат да разчитат на
добре платена работа. На другия полюс са градовете, където едва 10 на сто са отговорили, че работа се намира лесно Неапол, Палермо, Малага, Рига, Мишколц.
Северозападна България пък си остава най-бедният район в ЕС, като на някои места в този регион безработицата е над
50%.
Едва един на 10 анкетирани изпитват най-малко финансови затруднения. Те живеят в Люксембург, Малмьо, Грац,
Копенхаген и Стокхолм. Половината от жителите на София, Атина, Ла Валета и Палермо са коментирали, че имат
финансови затруднения. Най-недоволни от финансовото си състояние са били гражданите на Неапол и Рига - над 50 на
сто. Най-високо ниво на застаряване на населението е отчетено в 18 града на Италия и 11 града на Германия.
Сред всички градове в Европа най-високо ниво на студенти според броя на жителите е отчетено в Жешов (Полша) и
Сантяго де Компостела (Испания).
Замърсяването на въздуха се отчита като един от най-големите проблеми на европейските градове. Като най-замърсени
градове в ЕС изследването посочва италианския Торино и испанския Мурсия. Най-чисти градове в ЕС са Рига (Латвия) и
Берген (Норвегия).
Вестник Капитал daily
√ Бюджетът е с излишък от 44 млн. лв. за полугодието
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/2012/07/05/1860483_bjudjetut_e_s_izlishuk_ot_44_mln_lv_za_polugodieto/
Бюджетен излишък от 44 млн. лв. за първото полугодие сочат предварителните данни на Министерство на финансите.
Според източник на Капитал Daily през юни има минимален дефицит от 23 млн. лв., и с тази сума се намалява
натрупаният до края на май излишък от 67.4 млн. лв.
Добрите данни, макар и временни, са сред причините България да изтегли заем от 950 млн. евро при цена на дълга
4.43%. Това бе определено от повечето икономисти като успех, защото страната ни явно бе поставена от инвеститорите в
по-горна категория спрямо Румъния например, а фискалната дисциплина е сред малкото безспорни характеристики на
това правителство.
Тази сутрин пред bТV заместник-министърът на финансите Владислав Горанов обясни, че успехът на облигационната
емисия може да доведе до вдигане на кредитния рейтинг на България и да се понижат лихвите по новоотпусканите
банкови кредити. Той също прогнозира, че салдото на бюджета ще е положително към полугодието, но не даде повече
подробности.
Първата половина на миналата година приключи с дефицит в размер на 649 млн. лв., или 0.9% от БВП. На годишна база
излиза, че изпълнението на бюджета се подобрява с 693 млн. лв.
Излишъкът ще прерасне в дефицит
В Министерство на финансите вече се прогнозира, че през втората половина на годината ще започнат традиционните
разплащания с изпълнителите по държавни инвестиционни проекти и разходите отново ще превишават приходите.
Годината обаче ще приключи с дефицит в рамките на предвидения в закона за бюджета - 1.1 млрд. лв. Последните
месеци са повишили оптимизма на министерството, че заради по-високи от очакваните приходи от Данък добавена
стойност, бюджетният дефицит ще може да се ограничи до 900 млн. лв.
По традиция Министерството оповестява резултатите от изпълнението на бюджета до 30 дни след приключване на
месеца, за който се изготвя отчета. За това и подробности още не са известни, но експерт от ведомството обясни, че
събирането на различните приходи върви по план, и дори има леко преизпълнение в постъпленията от здравни
осигуровки.
По-високи приходи от ДДС
От данните към края на май се вижда, че ДДС, който е основният приходоизточник в хазната, е осигурил на държавата
2.71 млрд. лв., което е с 15% повече, отколкото през същия период на миналата година.
От Министерство на финансите и НАП няколко пъти посочиха, че повишаването на тези приходи се дължи и на мерките
за затегнат контрол над търговията, чрез фискални устройства и тяхното свързване с Националната агенция за
приходите.
Неофициално обаче се признава, че основна причина за добрите резултати е забавеният ръст на износа, при който
държавата възстановява по-малко ДДС на експортноориентираните компании и нетните резултати (разликата между
приходите и възстановяването) се оказват по-добри.
Осигуровките по план
Социалните и здравните осигуровки се събират по план, обясни източникът на "Капитал Daily". Той добавии, че няма да
се повтори миналогодишната ситуация, при която планът не бе изпълнен с близо 280 млн. лв.

Тогава се отвори извънреден дефицит в бюджета на осигурителната система, който трябваше да се покрие с
допълнителна субсидия от републиканския бюджет, а управителят на Националния осигурителен институт Христина
Митрева бе сменена с Бисер Петков.
Без дефицит в здравната система
Здравната система няма да остане без финансиране, обяви вчера депутатът от ГЕРБ и председател на бюджетна комисия
в парламента Менда Стоянова. Причина за изказването й бе новината, че Конституционният съд е обявил като
противоконституционен трансфера от здравната каса към Министерството на здравеопазването, с което се финансират
част от разходите му.
Основанието за отменения трансфер е, че здравната каса плаща лечението на осигурените лица, докато министерството
плаща за здравни дейности, при които няма пряка връзка между услугата и осигуреното лице.
√ Доходността на пенсионните фондове: Различни инвестиции, различни резултати
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/07/05/1860577_dohodnostta_na_pensionnite_fondove_razlichni/
Различните инвестиционни стратегии на пенсионните фондове започват да се проявяват във все по-разнообразни
резултати. Това показват изчисленията на "Капитал Daily" по данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за
последните дванадесет месеца до края на юни. За разлика от предишни години сега реализираната доходност при
фондовете на деветте дружества на пазара се различава чувствително, като стойности има и от двете страни на нулата.
Положителни резултати отчитат всички фондове на "Доверие", "Съгласие", "Топлина" и "ЦКБ-Сила". Изцяло на минус и
при трите си вида схеми са "Алианц България", "Бъдеще" и "ДСК-Родина". При Ай Ен Джи и "Пенсионноосигурителен
институт" картината е смесена.
Всеки си избира риска
Като причина за отрицателните резултати на някои дружества и положителната доходност при други от бранша посочват
все по-различаващите им се инвестиции. Някои от фондовете още от 2-3 години имат политика да насочват голяма част
от средствата си във вложения зад граница или пък в нискорискови инструменти като облигации, депозити, държавни
ценни книжа. Така те са по-устойчиви на лошите пазарни условия, но пък при тях доходността рядко успява да надмине
инфлацията и дори с положителен резултат реалната доходност е около нулата или под нея.
"Различните резултати, предполагам, зависят от пазарите, въпрос на покупки е и на преструктуриране на портфейли",
коментира Милен Марков, изпълнителен директор на ПОК "Съгласие" и председател на Комитета по инвестиции към
Асоциацията на пенсионните дружества. Той обясни, че трябва да се вземе предвид и състоянието на фондовите пазари
преди година, когато те са били на доста високо ниво и затова сега някои дружества имат загуби в края на юни.
Средната доходност за последната година е най-ниска при доброволните пенсионни фондове - минус 0.47%. В тези
схеми всеки може да се осигурява с допълнителни суми над изискваните по закон, за да получава по-голяма пенсия, и
съответно има най-малко ограничения в какво да се вкарват управляваните средства. С положителна средна доходност
са само задължителните универсални фондове (задължителни за всички родени след 1959 г.) – 0.25%, а
професионалните (за работещи в професии изискващи ранно пенсиониране) са с -0.22%.
Въпрос и на собственост
Андрей Шотов, директор на "Бъдеще", също посочи различните пазари и стратегии като причина за отличаващите се
резултати на отделните дружества. Той обясни, че при тях кардинална промяна на инвестиционната политика след
смяната на собствеността не е имало. В началото на тази година "Бъдеще" беше купено от люксембургската компания
Medianet Industries, чийто мажоритарен акционер официално е адвокатът Тодор Табаков. Собствеността в компанията
обаче се свързва с публичната "Еврохолд България" и инвестициите на фондовете на "Бъдеще" са доста фокусирани в
компании от групата.
Около три месеца преди сделката с Medianet универсалният фонд на "Бъдеще" поиска да изтегли една от инвестициите
си – тази във взаимните фондове на "Стандарт асет мениджмънт".
Голямото теглене предизвика сериозни затруднения на управляващото дружество и все още част от парите не са
платени.
И в момента "Бъдеще" е с едни от най-ниските резултати и за трите си фонда, но загубите му все пак са много по-малки,
отколкото пред месеци, когато доходността беше на минус 10%. Инвестициите в свързани лица обаче могат да спомагат
и за изкуствено повишаване на доходността, особено ако са в неликвидни дружества, чиито цени лесно могат да се
повлияят.
Други две дружества, които имат сериозни вложения в компании, близки до собствениците им, са "Съгласие" и "ЦКБСила", които са част от групата "Химимпорт". Милен Марков каза, че вече около половината от инвестициите им са в
чужбина при около една трета за универсалния им фонд в края на март. Той обясни, че и те отчитат отрицателна
доходност от някои инвестиции, но те се компенсират от положителната при други. По думите му в последните месеци
фондовете на "Съгласие" са продали част от акциите си с печалба.
Пореден опит за мултифондове
След години на проекти мултифондовете най-сетне може да се въведат в доброволното пенсионно осигуряване. В края
на миналата седмица КФН прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, които трябва да разрешат
създаването на различни по риск и доход портфейли. Засега се предвижда те да влязат само в доброволното
осигуряване, а на по-късен етап – и в задължителното. В края на мандата на предишното правителство подобни
промени бяха внесени в парламента, но така и не стигнаха до финално гласуване. Пенсионните дружества отдавна
настояват за въвеждане на мултифондовете, като според тях по този начин може да се намалят загубите при кризи.

Планира се избираемите портфейли да са три – високорисков, балансиран и консервативен. В момента доброволните
фондове инвестират предимно високорисково и балансирано.

