Вестник Капитал Daily
√ Средната доходност на пенсионните фондове надминава 6%
Най-добро е представянето при доброволните схеми

Средно по над 6% е годишната доходност на пенсионните фондове, изчислена за 24 месеца назад до края на март,
показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Най-високи са резултатите на доброволните фондове, които
инвестират и най-голяма част от активите си в акции и дялове на взаимни фондове. С повече ограничения са
задължителните – универсални и професионални схеми, при които средната доходност като цяло е малко по-ниска. Нито
едно дружество не е с резултат под минималната граница, определяна от КФН.
Нагоре и надолу
Досега това се е случвало много рядко, а самият начин на изчисляването й предполага падането под границата само за
фондове, които са показали много голямо отклонение от средния резултат на пазара. Когато това стане, разликата до
минималната доходност се покрива с пари от резервите на съответната компания.
При доброволните схеми с най-високи резултати към края на март са "Пенсионноосигурителен институт", "Съгласие" и Ай
Ен Джи. Най-слабо е представянето на "Бъдеще", където след смяна на собствеността преди години имаше и цялостно
преструктуриране на портфейла му. При универсалните и професионалните фондове най-висока е доходността отново на
ПОИ и "Съгласие", а "Топлина" показва най-ниска доходност. Резултатите за 24-месечен период не са показателни за
цялостното представяне на фондовете при времето за трупане на пенсия. Общият им резултат за годините на
осигуряване влияе върху крайната втора и трета пенсия, която клиентите им ще получат.
По сметка
Окончателните данни на КФН за миналата година показват, че средно на едно лице в универсални фондове има
натрупани 1641 лв., а в професионални – по 2673 лв. В доброволните тази сума е 1135 лв. Малко по-голяма – по 1150 лв.,
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има средно по партидите на осигурените в единствения фонд за доброволно професионално осигуряване – този на
"ДСК–Родина". При него доходносттае 6.9% годишно, изчислена от март 2012 г. до март тази година. В него партиди имат
6222 души към края на декември при 590 хил. с индивидуални осигуровки в доброволните фондове. В задължителните
за родените след 1959 г. универсални схеми има над 3.33 млн. осигурени, сочат данните на КФН.
Вестник 24 часа
√ Електронното здравеопазване ще е факт до края на месеца
Предстои електронното здравеопазване да стане факт до месец май, като в момента се подготвят документите за него.
Това каза по време министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева по време на срещата с лекарите във
Военномедицинска академия (ВМА).
Д-р Андреева допълни, че до края на тази година 35 центъра за Спешна помощ ще бъдат модернизирани и ще заработят
с модерна апаратура. Тази година беше много тежка по отношение на тежкото наследство, което екипът на
Министерство на здравеопазването наследи от ГЕРБ. За последните четири години нищо съществено не се е случвало.
Системата е в много тежка криза, почти няма нищо, за което да се каже, че е добре и всеки го знае, допълни министърът.
Д-р Таня Андреева каза още, че министерство се фокусира върху труднодостъпни и отдалечени райони.
Вестник Стандарт
√ Археологията дърпа икономиката на регионите
Археологическите открития от 2000 г. насам наистина бяха доста значителни и са значителни в нашата наука. Но не е
достатъчно само да се направи откритието. Много е важно то да се превърне в туристическа атракция, т.е. да започне да
носи пари грубо казано на държавата и на общините.
В това отношение само преди десетина години ние нямахме никакъв опит. Но от 2004-2005 г. ние учените, общините и
държавата натрупахме доста опит в развитието на културния туризъм. Достатъчно е да се погледнат проектите, които
бяха реализирани през последните години, които превръщат откритията в туристически атракции. Мога да спомена
някои от най-важните, тъй като те са десетки. Със средства главно на ЕС са направени и се правят такива важни
археологически паметници като Перперикон, Татул, гробницата и крепостта при село Мезек, античният Хисар, Велики
Преслав и много други. Говорим за милиони средства, които бяха налети в тях. Но това нямаше да се случи без работата
на археолозите. Защото няма как да бъде убедена нито обществеността, нито инвеститорите, че могат да се дават
средства просто защото някой археолог го иска. Трябва да има реален туристически поток, интерес от обществото, за да
се печелят проекти и да се намерят средства.
В този смисъл двете групи са неразривно свързани и неотменими една от друга. Сред откритията на новото хилядолетие
са тези на покойния Георги Китов - като Старосел, Александровската гробница край Хасково, много гробници в Долината
на тракийските царе. Мисля, че ние с него в голяма степен сложихме основите на културния туризъм чрез този голям
интерес към археологията, който се създаде. Много мои колеги също допринесоха много с активна реклама за
популяризиране на своята дейност. През последните години бяха открити неща като златното съкровище от Свещари,
резиденцията в Кози грамади, големи открития в старите български столици. Последните 15 години бяха много важни за
българската археология. През това време се промени и отношението към археологическото откритие - то вече не е
самоцел, както беше преди или чисто академично занимание. А е свързано с превръщането на археологическата наука в
икономика.
√ Пари от ЕС с приоритет за планинските райони
Икономическото развитие на планинските райони, Дунавската равнина и като цяло най-бедните части на България с
демографски проблеми и отлив на млади хора ще бъде стимулирано приоритетно по новата Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане
проект на програмата.
Според изготвената от икономическото министерство стратегия проектите в такива райони ще получават приоритетно
финансиране и ще бъдат с предимство пред останалите. Целта е така да се създадат нови предприятия, осигуряващи
постоянна заетост, адекватно и подходящо образование спрямо нуждите на местния бизнес, което ще повиши стандарта
на живот на населението. Сред основните цели на програмата е проектите да помогнат за развитието на нови и
иновативни продукти и услуги, предлагани от съществуващи и нови предприятия.
Над 720 млн. евро ще получат от ОПИК малките и средни предприятия у нас до 2020 г. За тях са предвидени 51% от
общия ресурс на програмата, който е 1,414 млрд. евро. 85% от сумата ще дойде от ЕС, а останалите 15% - от държавния
бюджет. За научноизследователска дейност и иновации са предвидени близо 21% от средствата по ОПИК, или над 295
млн. евро. С други 320 млн. евро ще бъдат финансирани проекти, които да намалят излъчваните вредни емисии в
производствения процес.
√ Световната банка: Законът за веригите е рисков
Избраният подход за справяне с нелоялните търговски практики на търговските вериги у нас е рисков за българския
пазар. Това гласи доклад на Световната банка (СБ), изготвен по поръчка на българското правителство.
Докладът разглежда промените в Закона за защита на конкуренцията, които въвеждат понятието "значителна пазарна
сила". Под това понятие ще попадат всички търговски вериги, чийто годишен оборот е над 50 млн. лв. Те ще трябва да
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предоставят на КЗК типови договори за доставка на стоки. Според СБ това ще доведе до пренатоварване на КЗК, а
понятието "значителна пазарна сила" вероятно "ще доведе до голяма несигурност на пазара". Докладът разглежда
подхода за справяне с нелоялните търговски практики и в други европейски държави, като се подчертава, че във всяка
страна подходът е бил изменян. За България най-удачно е използването на съдилища за справяне с нелоялни търговски
практики, добавят от СБ.
Вестник Сега
√ Брокер на недвижими имоти е новият хит за техникумите
Все повече професионални гимназии обучават ИТ-специалисти
Брокер на недвижими имоти се оказва една от модните нови професии, за която професионални гимназии от 5 области в
страната са заявили прием на ученици. Възможност за такова обучение предлагат училища от Враца, Хасково, Габрово,
Велико Търново и Варна. Във Велико Търново и Габрово новата специалност ще се изучава в строителните гимназии, а в
Хасково бъдещите брокери ще учат в гимназията по дървообработване и строителство. За учебната 2014/2015 г.
техникумите в страната са заявили 618 паралелки с 16 157 свободни места за прием след VII клас и 1035 паралелки за 28
739 ученици, завършили основно образование, съобщиха за "Сега" от министерството на образованието.
Трескавото търсене на специалисти за ИТ-индустрията е провокирало гимназиите да организират обучение и по тази
специалност. Столичната гимназия по телекомуникации за първи път ще приема ученици за паралелка по компютърна
техника и технологии. Бъдещи организатори на интернет приложения ще се обучават в Средното общообразователно
училище във варненското село Ветрино. Паралелка по приложна информатика ще бъде открита в Професионалната
гимназия по икономика в Шумен. Фирми от Свищов са пожелали в Държавната търговска гимназия в града да бъде
разкрита паралелка за оператор на информационно осигуряване. Завършилите ще могат веднага да започнат работа в
банки, смятат просветни експерти от Велико Търново.
Професионалната агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" в Бяла Слатина ще обучава техници на компютърни системи
след завършен VII клас. Училището е заявило прием за общо седем нови специалности - ветеринарен техник, техник
животновъд, фермер, работник в животновъдството, работник в растениевъдството и работник в озеленяването.
Кандидати за ветеринарен техник ще търси и Професионалната гимназия по селско стопанство в Хасково. За първа
година в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина в Добрич ще бъде разкрита специалност еколог. В
гимназията по аграрно стопанство в същия град ще има паралелка агроеколог. В средното общообразователно училище
"Назъм Хикмет" във варненското село Медовец ще се обучават растениевъди.
Варненската морска гимназия предлага обучение на куриери. Паралелка за камериерки в хотелиерството ще бъде
разкрита в провадийската гимназия "Цар Симеон Велики". Строителната гимназия в Шумен ще обучава специалисти по
интериорен дизайн. По желание на работодатели Професионалната гимназия по аграрни технологии в Павликени е
обявила прием за професията полиграф. В Гимназията по търговия и ресторантьорство във Враца ще имат нова
паралелка за обучение на техник-технолог по качество и безопасност на храни и напитки.
ОЩЕ НОВОСТИ
Напълно нова е специалността техник-реставратор - тя беше вписана в класификатора на професиите съвсем наскоро.
Обучението на реставратори се предлага от две гимназии по строителство, архитектура и геодезия - във Варна и във
Велико Търново.
√ Хазната ще налее пари в бедни общини с просрочени дългове
Право на финансиране ще имат населени места с висока безработица
Нов механизъм за финансово подпомагане на бедни общини с просрочени дългове предлага финансовото министерство.
Централният бюджет ще подпомогне кметства с висока безработица, малък дял на собствените приходи и голям размер
на просрочените задължения. Субсидиите ще са еднократни само за тази бюджетна година, като депутатите
допълнително трябва да решат дали те ще фигурират и в бюджет 2015.
Това става ясно от проект на нова наредба, публикувана на сайта за обществени обсъждания strategy.bg. Наредбата се
приема на основание Закона за държавния бюджет, който предвиди възможност за финансово подпомагане на
затруднени общини по критерии, одобрени от кабинета.
Общините, които имат наложени финансови корекции по европроекти, няма да имат право на това финансиране, става
ясно от проекта. Достъп до субсидиите ще имат онези местни управи, които отговарят на поне 3 от общо 5 критерия.
Сред критериите е наличие на малък дял собствени приходи (под 30% от общите постъпления), висока безработица един път над средното за страната, голям размер на просрочените задължения спрямо собствените приходи. Към
момента няма анализ какъв е потенциалният брой общини, които биха могли да отговорят на тези критерии. По данни на
финансовото министерство огромна част от местните управи покриват критерия за нисък дял на собствените приходи,
като под прага от 30% през 2012 г. бяха 168 общини. Немалко общини ще покрият и критерия за висока безработица. НСИ
не предоставя годишни данни по общини, но за 2013 г. областите - лидери по безработица, са Силистра, Разград, Смолян,
Видин.
Общините, които отговарят на критериите, следва да подадат искане за допълнително финансиране до финансовото
министерство. В него, наред с картината за финансовото състояние на общината, те ще трябва да предложат и мерки за
оптимизация на разходите и просрочените задължения, както и за повишаване на събираемостта на приходите.
Кметовете сами ще трябва да оценят необходимия размер допълнителна субсидия, както и да посочат очаквания
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резултат след отпускането й. Колко в крайна сметка да получи дадена община ще се решава след оценка на
просрочените задължения и общото й състояние.
Отпускането на еднократни допълнителни субсидии за общините адресира съществуващ от години проблем. В
последните 4 години общият размер на просрочения от общините дълг варира между 170 и 200 млн. лв., като местните
управи твърдят, че заради недофинансиране на делегирани от държавата дейности част от този дълг е неизбежен. 2013 г.
приключи със 169.3 млн. лв. просрочени дългове на общините при 107.7 млн. задължения на централните ведомства
извън срок.
investor.bg
√ Печалбата на банковата система с 34% ръст през тримесечието
Резултатът на 5-те публични банки намалява с 6,32% до 13,7 млн. лв. за периода януари-март
Печалбата на банковата система се увеличава с 34% на годишна база, или с 56 млн. лв., до 224 млн. лв. за януари-март
2014 г., показват данните на БНБ.
Подобрението е в резултат от по-малките разходи за обезценки - те са се понижили с 41 млн. лв. до 192,5 млн. лв. за
първата четвърт на тази година. Положителен е и ефектът от увеличения нетен лихвен доход с 28 млн. лв. до 639 млн. лв.
Нетният доход от такси и комисиони намалява с 4,4 млн. лв. до 190 млн. лв., а административните разходи се повишават
с 4 млн. лв. (или 1%) до 424 млн. лв.
Кредитите и вземанията на банковата система се увеличават с 4,51% на годишна база до рекордните 65,6 млрд. лв. към
31 март 2014 г. Активите на банките отбелязват ръст от 3,62% до 86,5 млн. лв.
На Българска фондова борса – София АД се търгуват акциите на 5 от българските банки. Общата им печалба намалява с
6% на годишна база до 13,7 млн. лв. за първото тримесечие на тази година. Активите на тези 5 банки са за 20,7 млрд. лв.,
или 24% от тези на банковата система.
Нетният лихвен доход на борсовотъргуваните банки се увеличава с 23 млн. лв. на годишна база до 83 млн. лв., но ръстът
на административните разходи с 13 млн. лв. и на обезценките с 3,6 млн. лв., както и по-малкият нетен доход от такси и
комисионни, стопяват резулта на публичните банки.
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