Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Как беше съсипано Видахим
От производител на каучукови изделия предприятието се е превърнало в производител на електричество, коментира
ситуацията във „Видахим“, министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
За периода от 2011 г. до 2013 г. предприятието е реализирало общо приходи в размер 171 млн. лева, 141 млн. лв. от
които от продажба на електрическа енергия.
Към 31 декември 2013 г. приходите на дружеството са 54 млн. лв., от които 52 млн. лв. са от продажба на ток.
„Ако дадено предприятие произвежда ток по високоефективен или комбиниран начин и това е спомагателно
производство към основната му дейност, то държавата се ангажира да изкупува тази енергия по преференциални цени,
за да насърчава производството”, обясни Петкова. „Случаят с „Видахим” обаче не такъв, тъй като дружеството нито
произвежда високоефективно, нито пък по комбиниран начин”.
А по закон НЕК е задължена да изкупува произведения от дружеството ток на цена от 140 лв. на мегаватчас, а да го
продава на регулирания пазар за 125 лв. на мегаватчас.
В подобна ситуация са 22 заводски централи и 12 топлофикации. Това е една от основните причини за огромния дефицит
в НЕК, който за 2014 г. достигна 644 млн. лева, отчете Петкова.
Целият модел на ценообразуване в енергетиката е сбъркан, коментира пред БНР, председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България Васил Велев.
„Защо да си създава проблеми и да се мъчи да бъде конкурентен в производството на гуми, ако много лесно може да
печели от производството на скъпа, неконкурентна електроенергия в резултат от една схема, одобрена по нормативен
път. Това предприятие, ако беше оставено да плува в конкуренцията преди 15 години, можеше да се научи да прави
гуми, които да са конкурентни на пазара и сега да не се питаме какво ще правят 350 работника“, посочи Велев.
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Българска национална телевизия
√ Ще се постигне ли съгласие по пенсионната реформа?
Видеото може да видите на адрес: http://bnt.bg/news/institutsii/shte-se-postigne-li-sa-glasie-po-pensionnata-reforma
Вече близо два месеца социалните партньори не могат да постигнат съгласие как да изглежда пенсионната реформа.
Пакетът от мерки трябва да бъде готов до 31 март. Социалният министър, обаче, изрази съмнение, че този срок ще бъде
спазен, защото освен по две предложения, участниците в дискусиите остават на различни позиции.
Социалните партньори вървят към съгласие по две неща. Едното е ясно – трябва да започне увеличаване на възрастта и
стажът за пенсиониране за мъже и жени, докато достигнат 65 години при мъжете и при жените.
Това се налага, защото уравнението е ясно – в България при сегашните нива на доходите и демографска картина,
единственият вариант хората да получават по-адекватни пенсии минава именно през увеличаването на възрастта и
стажа.
Спорът между социалните партньори е не дали това да стане, а с каква стъпка. Работодателите са за по-рязко
увеличаване, така че възможно най-скоро пенсионерите да започнат да получават по-добри пенсии. Синдикатите смятат,
че след рязкото им увеличаване през 2000 г. сега е време е да заложим на по-плавна стъпка.
Втората точка на съгласие е, че трябва да се въведе минимална пенсионна възраст и за работещите в силовите
министерства. Знаем, те сега се пенсионират при навършване на определени години трудов стаж, без значение на
възрастта.
Ивелин Желязков, Асоциация на индустриалния капитал в България: “Стъпката на нарастване на изискуемата възраст,
трябва да е 6 месеца. Разбира се, ние сме поставили на обсъждане това предложение, но не сме чули освен направените
от МТСП предложения за минимално нарастване някакви различни. Стажът да расте със същата стъпка до достигането на
предвидените критерии – а именно 40 съответно 37 години”.
Григор Димитров, Българска стопанска камара: “Има точно разработена схема, до 2026-а и до 2032 г. как да бъде за
мъжете и как да бъде за жените. Много плавно, много меко с цел да се запази устойчивостта на трудовия пазар, с цел
младата генерация да има възможност да постъпи в полето на труда, а заедно с това – тези, на които им предстои
пенсиониране, да могат да наберат осигурителния стаж и възраст. Това е много важно, тъй като много хора в състояние
на безработица, както сме сега, много трудно ще наберат стажа и възрастта за получаване на пенсия”.
Ася Гонева, КНСБ: “2000 г. имаше много сериозно повишение на изискванията за възраст и за стаж, така че ние считаме,
че сега можем да вървим в тази посока, но много плавно и много умерено. – С по 1 месец? – Например с по 1 месец,
защо не. При това смятаме, че на хората, на които им предстои след 2 или 3 години да постигнат това, което днес има в
закона, за тях дори не бива да го пипаме”.
Иван Нейков, бивш социален министър: “Ако ние искаме ранно пенсиониране, т.е. да няма увеличаване на възрастта и
стажа, тогава трябва да знаем, че си гарантираме ниски пенсии. Това е пряката последица от малкото години за
осигуряване, от малкото вноски, които се правят. Ако е ценност за обществото висока пенсия, трябва да знаем, че тя
задължително върви с увеличаването на възрастта”.
Синдикатите подкрепят идеята хората да имат алтернатива, тъй като, по думите им, капиталовите схеми не държат
сметка, че ние например не сме си плащали осигуровките, защото сме били болни, били сме в отпуск или пък сме
излезли в майчинство. Според работодателите, изборът между фондовете и НОИ или Сребърния фонд ще ощети хората,
тъй като местенето на партидите в солидарния модел означава, че те няма да трупат доходност. От фондовете държат на
позицията си, че предложението е против цялата философия на сегашната система и повториха, че управляват вноските
на хората доста добре.
Никола Абаджиев, предс. на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: “Ето фактът – вече се
отчете за 2014 г. в пенсионните фондове от тяхното начало от 2000 г. вече има повече от 8 млрд. и 400 млн. лв., от които
1,5 млрд. са от допълнителна доходност. От друга страна, може би няма, що се касае за гарантирането и сигурността на
тези средства, няма може би финансова дейност, която да е контролирана и надзиравана така, както е надзиравана
дейността на пенсионните фондове”.
Дори и да не постигнат съгласие, реформата няма да спре. Социалният министър Ивайло Калфин е категоричен, че до
края на месеца ще предложи пакет от мерки с две цели – до 10-15 години да намали зависимостта на ДОО от бюджета и
да се постигне по-адекватна пенсия, близка до взиманата заплата.
Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика: “Всеки вижда, че тази система не работи, че с
демографските процеси я обричаме на още по-тежко състояние, въпросът е, че всеки трябва да направи една стъпка.
Това, което аз максимално ще потърся преди края на месеца, когато ще представя пакета от реформи, е да намерим този
вариант, този пакет от мерки, които са най-близки до разбиранията на социалните партньори. Не очаквам по всичко да
има пълно щастие, но се надявам да има достатъчно отговорност”.
До 31 март – може би със седмица-две закъснение, ще стане ясно ще получи ли широка подкрепа реформата в
пенсионната система.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник 24 часа
√ Проектите от Северозападна България ще получават допълнителни точки по Програмата за развитие на селските
райони
Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев съобщи на земеделски производители от района на
Монтана, че техни проекти по инвестиционна мярка на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще
получават допълнителни точки. Това съобщават от пресцентъра на министерството.
„За всяка една частна инвестиция, която ще бъде извършена на територията на Северозападна община, кандидатът ще
получи бонус от 8 точки, а в случай, че тя попада и в списъка на общините определени като селски район, те ще получат
допълнително и още 8 точки за това. Така само с изпълнението на тези две условия, един проект може да набере 16
точки, което ще е достатъчно за получаване на финансово подпомагане по Програмата“, разясни Васил Грудев, по време
на втората информационна среща по директни плащания 2015.
На присъствалите над 70 земеделски производители в град Монтана, експерти от Министерството разясниха как може да
се кандидатства по схемите за директните плащания, какви документите са необходими и какво трябва да направят, за
да получат финансовото подпомагане. На срещата стана ясно, че от началото на кампанията, която стартира на 1 март до
момента от областта са подали заявления петима земеделски производители. Зам.-министър Грудев апелира към
земеделците да бъдат по активни и да подават своите заявления, като не чакат крайния срок. Той припомни, че след 15
май за всеки ден просрочие, ще се налага санкция в размер на 1%.
√ До 1 млн. лв. глоба за фирми, които мамят за европари
Все по-голям става броят на престъпленията, заради които фирмите и неправителствените организации ще носят
имуществена отговорност, а глобата ще е гигантска - до 1 млн. лв. във всички случаи без изключение. Това става ясно от
внесените от кабинета в парламента промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Административни наказания вече ще се налагат и за представяне на неверни сведения, за да се получат средства от
еврофондовете, избягване на данъци в големи размери, фалшифициране на пари, отпускане на кредит на лица,
представили неверни сведения, подпомагане на чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона,
проповядване на расова омраза в медиите, длъжностни престъпления, пише "Сега".
Глобата ще се налага от административен съд по предложение на прокуратурата. Наказателното дело ще се води
отделно срещу служител или управител на фирмата, тъй като наказателната отговорност е лична, но повдигането на
обвинение ще е достатъчно основание да започне производство за глоба срещу фирмата или неправителствената
организация.
Санкция обаче може да се наложи и без срещу човек от фирмата да има наказателно разследване и дори когато е
изтекла давността за престъплението или заподозреният е починал. С промените се дават още по-големи възможности
за налагане на глоби. Новите текстове предвиждат това да се прави даже ако заподозреният признае вина и се
споразумее с прокуратурата, или когато разследващите предложат той да се размине само с глоба и да не влиза в
затвора.
Дори депутатският имунитет, който по принцип спира наказателното преследване, няма да е пречка на фирма или
фондация да се наложи глоба, ако в управителния й съвет има такъв човек. Т.е. конкретният заподозрян не може да бъде
разследван, докато парламентът не разреши, но това не пречи на прокуратурата да поиска парична санкция за
юридическото лице.
Освен за неверни данни при еврофинансиране глоби ще има и ако се лъже при кандидатстване за кредит от банка.
Максималният размер на глобата не може да надвишава 1 млн. лв., но не може и да е по-малък от получената облага. На
санкция ще подлежат и фирми, които нямат седалище у нас, ако престъплението е извършено в България. Друго
престъпление, което влиза в обхвата на ЗАНН, е длъжностното. Т.е. ако фирма се обогати от престъпление по служба на
чиновник, тя също попада под ударите на закона. Държавата да има право да конфискува и непряката облага, която
фирмата е получила от незаконно финансиране, предвиждат промените.
Става дума за придобитото с въпросната сума. Досега тази възможност се предвиждаше само за пряката облага, т.е. за
получената сума. С приемането на законопроекта санкцията от 5 до 100 хил. лв., ако например не може да се установи
размерът на незаконно придобитите пари, ще се завиши до 1 млн. лв. Сроковете за одобрение на европроекти и за
възстановяване на вложените средства ще бъдат намалени до 3 месеца, пише в проектозакона за управление на
средствата от еврофондовете.
Това съобщи Камен Колев от БСК на заседание на подкомисията по усвояване на парите от ЕС. Новият документ се
подготвя от вицепремиера Томислав Дончев. Работният му вариант в момента се обсъжда от работодателите. За да се
усвояват по-бързо и ефективно евросредствата, от бизнеса предлагат още подаването и отчитането на проектите да става
по електронен път, банките да станат междинни звена, помагащи с експертизи, както и парите от схеми, по които няма
интерес, да могат да се прехвърлят към други мерки.
За да се намалят възможностите за корупция, от БСК предлагат офертите за европроекти да се подават в регистъра на
Агенцията на обществени поръчки, а не както досега в офисите на възложителите, както и всички одитни доклади и
кореспонденции с ЕС да са публични.
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√ Синдиците в КТБ започват дела за всички цесии
Назначават ги веднага щом фондът за влоговете поиска
Временните синдици от името на държавата започват съдебни дела за анулиране на цесиите, сключени от квесторите на
КТБ.
Това заяви вчера шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. Тя бе категорична, че всички прихващания за близо
900 млн. лв. ще бъдат атакувани в съда. Мотивът е, че те са ощетили фонда за гарантиране на влоговете, който е първи
кредитор на КТБ.
Вчера бюджетната комисия единодушно прие на първо и второ четене проект за промени в Закона за банковата
несъстоятелност. Днес той ще се обсъжда в залата.
Временните синдици встъпват в длъжност веднага след като промените излязат в “Държавен вестник”. Те получават
право да атакуват сделки и със задна дата. Държавата може да иска външен одит за КТБ, а ако парите не може да бъдат
намерени или пътят-им проследен, виновните лица ще отговарят с личното си имущество, пише в проекта.
Съдът ще назначава временни синдици, а кои да са те, ще предлага фондът за гарантиране на влоговете. Синдиците ще
се отчитат пред финансовия министър за всяко решение.
Списъкът на синдиците леко напрегна отношенията между Стоянова и БНБ. Тя заяви, че го има, но той бил банкова тайна.
От БНБ репликираха, че е изпратен още през октомври, но не може да бъде оповестяван заради лични данни на лицата.
Стоянова се зарече, че България ще поръча на външна фирма следовател да разследва източването на КТБ. Тя потвърди,
че вече има поне 4-5 оферти във фонда за гарантиране на влоговете.
1,7 млрд. лв. били обезпечените кредити в КТБ, каза още Стоянова. И уточни, че ако се правят прихващания, като тези,
които ще се оспорват, в масата на несъстоятелността нямало да постъпят реални пари. Това означавало, че най-напред
фондът за гарантиране на влоговете, както и всички останали вложители, които не са извършили цесии, просто нямало
да вземат нищо.
√ Бюджетната комисия прие промените в закона за банковата несъстоятелност
Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие единодушно промените в закона за банковата несъстоятелност,
съобщи БНР.
Няколко международни компании имат интерес да проследят парите от Корпоративна търговска банка. Това стана ясно
след заседанието на парламентарната комисия. С тях ще бъдат назначени временни синдици, които ще работят в
банката преди съдът да се произнесе окончателно по нейната несъстоятелност.
Те ще могат да атакуват цесии и прихващания, разрешени от квесторите, както и да наемат международна разследваща
компания за проследяване на парите.
Очаква се временните синдици да бъдат назначени до края на следващата седмица от списък, предоставен от БНБ.
Окончателно текстовете ще бъдат гласувани утре в пленарната зала.
Вестник Труд
√ Европари с предимство за животни, плодове и зеленчуци и етерични култури
По време на първия предварителен Комитет за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,
който се проведе в гр. София, бяха приети критериите за одобряване на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“.
Членовете решиха, че приоритетно ще се дават точки за проекти, свързани с животновъдство, плодове и зеленчуци и
етерично-маслени култури. Проекти, свързани с биоземеделие или на млади фермери, както и проекти, които ще се
осъществяват в Северозападна България също ще получават допълнителни точки. Минималният праг за допустимост на
проект по мярката е 10 точки.
Приемът по мярката се очаква да стартира в първите дни на месец април, заяви зам.-министърът на земеделието и
храните Васил Грудев и допълни, че той ще продължи близо 2 месеца.
Индикативният бюджет по мярката за приема е в размер на 150 млн. евро. За периода 2014-2020 година няма да се
прилага правилото „първи по време – първи по право“, обясни Васил Грудев. Това означава, че няма да има значение
кога е подаден проектът,щом има еднакъв брой точки с друг проект, финансиране ще получат всички, които са
преминали минималния праг.
При първия прием по мярка 4.1 не е предвидена възможност за колективни инвестиции. Причината според зам.министър Грудев е, че се наблюдава процес на изкуствено раздробяване на стопанства с цел облагодетелстване за поголямо съфинансиране.
„Първите мерки по ПРСР от новия програмен период вече са отворени и по тях се приемат заявления“, информира зам.министър Грудев. Той поясни, че това са площните мерки, свързани с агроекология, биоземеделие, необлагодетелствани
райони и Натура 2000.
Програма за развитие на селските райони 2014-2010 на страната ни ще бъде разгледана от Европейската комисия по
време на втория етап на одобрение, заяви Михаел Пилке, експерт от Главна дирекция „Земеделие“ към ЕК по време на
срещата.
Той поздрави екипа на Министерството за положените усилия за наваксване на изоставането по Програмата. От своя
страна зам.-министър Грудев благодари на Пилке за добрата комуникация и ефективната работа на ЕК по Програмата.
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Вестник Капитал Daily
√ Синдиците в КТБ ще връщат и освободени обезпечения по кредити
Комисията по бюджет и финаси прие на второ четене промените в закона и той може да бъде гласуван до края на
седмицата
Временните синдици в КТБ ще могат да преразглеждат решения, с които са вдигани обезпечения по кредити от банката.
Това е една от последните промени, които се предлагат в закона за банковата несъстоятелност. Текстовете бяха приети
на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси и в сряда влизат за разглеждане в пленарна зала.
Това означава, че до края на седмицата могат да бъдат гласувани. Очакванията са още в началото на следващата
седмица двамата квестори в КТБ да бъдат заменени от временни синдици, които ще разполагат с по-големи
правомощия. По информация на "Капитал" събеседванията с кандидати от списъка на синдиците по банкова
несъстоятелност вече са започнали.
Две промени
В първоначалния вариант на законопроекта се предвиждаше синдиците да могат да завеждат искове за връщане на
имущество, придобито с пари от банката и намиращо се във владение на трети лица. Целта е всъщност да се развалят
цесиите и прихващанията за над 800 млн. лв., които квесторите са осчетоводили, за да може кредиторите на КТБ да се
удовлетворят по-справедливо.
Последните промени от вторник стигат още по-далеч. Ще се преразглеждат решенията, с които са вдигани запори и са
освобождавани обезпечения по кредити. Според Петър Славов от Реформаторския блок, който е вносител на
предложението, огромна част от обезпеченията са освободени и може да се окаже, че синдиците ще внесат отменителни
искове в съда, но длъжниците са останали без имущество. Това е ставало с разрешение от квесторите, които от своя
страна са действали по указание на БНБ.
Друга промяна засяга отчетността на временните синдици, които ще изпращат ежеседмичните си доклади на Фонда за
гарантиране на влоговете. Той ще изчиства от тях информацията, представляваща банкова тайна, и в този им вид ще ги
публикува на страницата си в интернет и ще ги препраща до финансовия министър и комисията по бюджет и финанси.
Депутати обясниха, че писмата до министъра ще бъдат гаранция, че той е информиран за случващото се в банката и
контролира процесите.
Съмнения в актуализирания списък на синдиците
Председателят на комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова отбеляза, че този закон ще бъде прилаган за пръв
път от създаването му преди 10 години. По същия начин за пръв път ще се избират и синдици от списъка на синдиците по
банкова несъстоятелност. "Той бе изготвен от БНБ преди 10 години и не е бил актуализиран, понеже не е имало нужда.
След случая с КТБ в него са записани още хора. Нямам информация дали тези допълнително записани хора специалисти
за синдици са били подлагани на някакво събеседване или изпит, както когато се правеше първоначалният списък. За
това може да попитате БНБ", каза Менда Стоянова.
Проверка на "Капитал" от есента на миналата година показа, че допълнените имена не са полагали изпит, а по своя
инициатива били пратили в БНБ искане за включване в списъка.
"Бромак": Промените противоречат на българското и европейското законодателство
Законовите промени, с които ще се въведат временни синдици в КТБ преди стартиране на производство по
несъстоятелност, противоречат на българското и европейското законодателство, се казва в писмо на основния акционер
в банката "Бромак" (собственост на Цветан Василев), изпратено до председателя на Народното събрание Цецка Цачева.
Ако временните синдици се назначават по искане на Фонда за гарантиране на влоговете, се нарушава независимостта на
съдебната система, се посочва в писмото и се уточнява, че така не се дава гаранция, че ще бъдат защитени интересите и
на останалите кредитори в КТБ. От "Бромак" считат, че промените противоречат на конституцията и представляват
недопустима форма на въздействие върху независимата съдебна власт. Според становището се оказва натиск върху съда
по какъв начин да постанови окончателното си съдебно решение по спора за отнемане на лиценза на КТБ. "А ако ВАС
обяви за незаконосъобразно и на това основание отмени решението на БНБ, с което се отнема лицензът на КТБ, какво ще
стане тогава? Ще могат ли да се върнат обратно действията и актовете на временния синдик, пред кого той ще е
отговорен за тези си действия и до какъв размер и обхват ще е отговорността му", посочват от "Бромак".
√ Животновъдите и овощарите ще са с предимство при европарите за модернизация
Допълнителни бонуси в класирането ще получават и бизнес планове от Северозападна България
Производството на плодове, зеленчуци, етерични култури и животновъдството ще бъдат секторите, които ще имат
приоритет при подаването на проекти за модернизиране на земеделски стопанства от програмата за развитие на
селските райони. Това реши на заседание комитетът за наблюдение на програмата в понеделник. Схемата за
модернизация се очаква да стартира в първите дни на април, като отделеният бюджет за нея е 150 млн. евро.
Проекти с предимство
При класирането на проектите по схемата за модернизиране на стопанства, към която традиционно има силен интерес,
ще бъдат въведени бонуси за определени предложения. Така например повече точки ще се дават за бизнес планове от
уязвими отрасли като изброените по-горе. Подобно предимство беше въведено и в края на вече изтеклата програма,
след като няколко междинни оценки за изпълнението й показаха, че голяма част от средствата се усвояват от компании в
зърнопроизводството за сметка на останалите отрасли.
В новата програма се предвижда за първи път допълнителни бонуси да има за предложения от млади производители до
40 години, както и такива, които ще се осъществяват в Северозападна България, съобщиха във вторник от земеделското
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министерство. По-напред ще могат да се класират още проекти, осигуряващи повече работни места, както и такива,
въвеждащи иновации, което също е новост, която влиза в сила с настоящата програма.
За първи път се въвежда и правило, според което кандидатите трябва да съберат минимален брой точки за проекта си, за
да участват в състезанието за европейските средства. Отпада и действалото досега правило, че при равен брой точки
предимство има подаденият по-рано проект. При възникване на такава ситуация ще бъдат подписани договори с всички
кандидати, става ясно от информацията на земеделското министерство.
Прием от април
Земеделското министерство планира да започне прием на проекти за модернизиране на стопанства в първите дни на
април, като се очаква набирането на предложения от бизнеса да продължи два месеца. Те ще се състезават за бюджет от
150 млн. евро, като максималната инвестиция за един кандидат може да бъде 1.5 млн. евро. Има допълнително
ограничение за проектите, които са свързани с покупка на техника - те могат да бъдат до 500 хил. евро, според приетите
правила по схемата. В нея е предвидено още да се насърчават колективни инвестиции на няколко независими
производители, за които таванът на субсидиите е до 5 млн. евро. През настоящия прием обаче такива проекти няма да
бъдат допускани, защото агроминистерството има съмнения, че стопанства се разделят изкуствено с цел получаване на
по-високата сума. За да се избегне такава възможност, предстои да се изготвят правила при какви случаи участниците в
подобна инвестиция могат да бъдат разглеждани като свързани.
Новата програма за развитие на селските райони, която е с бюджет от 2.9 млрд. евро, трябваше да стартира през
миналата година, но това не се случи заради сериозно забавяне в подготовката й. България изпрати първия проект на
програмата за одобрение в Европейската комисия едва през лятото на 2014 г., като няколко месеца по-късно той беше
върнат с над 400 забележки. В края на февруари правителството одобри втори преработен вариант, като той вече е
изпратен за одобрение в Брюксел, а според прогнозите на агроминистерството трябва да получи зелена светлина през
лятото. Настоящата схема за модернизиране на земеделски стопанства ще стартира авансово, преди официалното
одобрение на цялата програма, на собствен риск за държавния бюджет.
√ Пенсионните фондове и КФН заедно ще изработват методика за доходността
Депутати смятат, че срещу България може да има наказателна процедура заради поправките в Кодекса за социално
осигуряване
Пенсионните фондове и Комисията за финансов надзор (КФН) са създали работна група, която да уеднакви методиките
за пресмятане на доходността. Причината е, че по време на дискусиите около промяната в пенсионния модел
регулаторът обяви, че по неговата методика, която се различава от световните стандарти в сектора, реалната доходност
на фондовете е отрицателна в периода 2004-2014 г. и положителна в периода 2002-2014 г. Пенсионните фондове пък
обявиха положителна доходност и за двата периода и настояха Ангел Джалъзов, заместник-председателят на КФН, който
изнесе изчисленията, да подаде оставка, тъй като е заблудил обществеността и народните представители. Пенсионните
фондове съобщиха своите изчисления за доходността и пред временната анкетна комисия в парламента.
Промяна в модела
Освен това пенсионните дружества са категорични, че гласуваните през декември промени за прехвърляне на партиди от
частни фондове в НОИ, а според новите предложения – в Сребърния фонд, разрушават пенсионния модел. В тази посока
са и изводите на Международния валутен фонд след последната му мисия в България, както и Европейската федерация
на пенсионните дружества, чиито заключения фондовете цитираха пред временната анкетна комисия.
"Предложените промени не гарантират интереса на осигурените. Промяната не решава въпроса с липсата на обособени
индивидуални партиди и тяхното инвестиране. Направеното предложение представлява опит за подмяна на
тристълбовия модел, подкопава доверието и представлява отмяна на реформите, които да доведат до гарантиране на
по-високи пенсии", изтъкна Николай Абаджиев, председател на Асоциацията на дружествата за допълнително
доброволно осигуряване.
Депутатът от Патриотичния фронт Димитър Байрактаров предупреди, че се задава наказателна процедура от
Европейската комисия заради промяната в пенсионния модел. Той припомни, че още през януари ЕК е отправила питане
до социалното министерство как ще се изчисляват пенсиите и е съобщила, че смята, че с поправките в Кодекса за
социално осигуряване за прехвърляне на партиди към НОИ на практика вторият стълб престава да е задължителен, а
става доброволен.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев заяви, че невинаги констатациите на МВФ са се оказвали адекватни. "Всеки модел търпи
изменение и може да се промени след дискусия", каза Цонев и допълни, че който е променил модела, може да
преосмисли решението си. На практика промените през декември минаха с гласовете на ГЕРБ, ДПС и депутатите на
Христо Ковачки.
Председателят на анкетната комисия Корнелия Нинова изтъкна, че поправките през декември са били направени без
каквато и да е обосновка как ще се отразят на дефицита на НОИ, на бъдещите пенсии и на дружествата в сектора. "Ще
настояваме, каквито и промени да се предлагат от правителството, да има анализ и оценка на въздействието", отбеляза
тя.
Разминаванията с КФН
Народният представител от Реформаторския блок Настимир Ананиев попита дали пенсионните фондове са съгласни с
въвеждането на мултифондове и споделят ли предложението на КФН за общ гаранционен фонд.
От пенсионните фондове отбелязаха, че нямат разминавания с КФН по въпроса с необходимостта от мултифондовете, но
все още няма единно становище дали трябва да има гаранционен фонд, който КФН да управлява, и по какъв начин да се
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изчисляват вноските в него в зависимост от риска, който дружествата са поели или всяко дружество да разчита на
собствените си резерви.
С промените в КСО да се уреди въпросът с редовното превеждане на вноски от НАП към фондовете, тъй като има случаи,
в които вноски за 2010 г. се бавят с по пет години, поискаха още от фондовете.
Вестник Сега
√ На всеки пети нов пенсионер не му достига стаж
21% от пенсиониралите се миналата година от работещите в масовата трета категория българи са били без необходимия
стаж. Затова се е наложило да работят над законовата възраст за излизане в пенсия, като това се превръща в тенденция,
отбелязват от НОИ. 11 552 души са се пенсионирали миналата година на възраст над 65 години, при положение че
законовата възраст за пенсия за мъжете е 63 години и 8 месеца, а за жените - три години по-рано. Като дял от всички
нови пенсионери тези над 65 години са 21.4 на сто. Спрямо 2013 г. те са се увеличили с 3.4%, показват данните на НОИ за
м.г. За сравнение през 2009 г., когато започна пенсионната реформа на ГЕРБ за увеличаване на възрастта и стажа с по 4
месеца, относителният дял на излезлите в пенсия над 65 години е бил само 7%.
Почти същият е делът на пенсионерите, които излизат в заслужен отдих под законоустановената възраст - всеки пети е
излязъл в пенсия по-рано. Според експертите на НОИ това се дължи най-вече на работещите тежък труд от първа и втора
категория. Тези хора намаляват обаче - спрямо миналата година са с 4% по-малко.
Както "Сега" писа, през 2014 г. реалната средна възраст на всички нови пенсионери е била 57.6 години. Това се дължи
както на работещите тежък труд, така и на всички служители на специалните ведомства, които ползват привилегията на
ранното пенсиониране. Единственото условие за тях е да имат 27 години стаж, от които 2/3 специализиран. Така
миналата година средната възраст за излизане в пенсия на полицаи, военни, следователи и др. е била 52.8 години.
Има увеличение и в средната възраст на пенсиониралите се миналата година хора с инвалидни пенсии - от 52.1 години тя
се е увеличила до 52.5 години. Всяка трета новоотпусната пенсия миналата година е била инвалидна - над 30 хил. са този
вид пенсии. 31% от новите инвалидни пенсии са получени от хора на възраст до 49 години. Данните обаче показват и
друга любопитна картина - нарастване при новоотпуснатите инвалидни пенсии в групата 60-64 г. (от 15.4% на 18%) и над
64 г. - от 1 на 2%. "Сред причините са както по-високата заболеваемост на населението в по-високите възрастови групи,
така и желанието да се допълва доход, макар и с ниска инвалидна пенсия, поради несигурността в икономическите
условия и невъзможността за изпълняване на условията за пенсиониране", посочват от НОИ.
√ Временните синдици на КТБ ще оспорват и сделки с трети лица
"Бромак" обяви, че готвените промени за банковите фалити може да навлекат на България наказателна процедура
от Брюксел
Още другата седмица управлението на КТБ ще бъде иззето от ръцете на назначените от БНБ квестори и вместо тях ще се
осъществява от временни синдици. Бюджетната комисия в парламента вчера одобри въвеждането на статута на
временен синдик при фалит на банки, като текстовете бяха гласувани директно на второ четене в рамките на вече внесен
законопроект за промени в закона за банковата несъстоятелност от депутати от реформаторския блок. Очаква се днес
законопроектът да бъде гласуван в зала, а прилагането му ще бъде светкавично.
Това обаче вероятно ще отвори нов фронт на съдебни оспорвания на действията на институциите около КТБ - адвокатите
на мажоритарния собственик в КТБ "Бромак" вече сигнализираха Европейската комисия за извънредното
законодателство.
Както "Сега" писа, временните синдици ще се назначават от съда по молба на Фонда за гарантиране на влоговете. Съдът
няма право да бави това решение - назначаването следва да е факт най-късно ден след като е поискано, ако са спазени
всички изисквания на процедурата. Временните синдици ще се изберат от същия списък, от който се излъчват редовните
синдици при вече открита процедура по банкова несъстоятелност. Основна разлика между тези временни синдици и
временните синдици при обичайно фирмено производство по несъстоятелност е правото им да подават до съда
отменителни искове за определени сделки.
През уикенда правомощията на временните синдици да внасят подобни отменителни искове са били значително
разширени спрямо първоначалните идеи. По предложение на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова от
ГЕРБ в закона ще бъдат въведени изцяло нов вид искове, целящи да регламентират правата на фалирала банка за
възстановяване на имущество, попаднало в ръцете на трети лица. Според тези текстове както временните синдици, така
и редовните синдици и фондът ще могат да предявяват претенции към трети лица за връщане на получено имущество от
банката в два конкретни случая. Това ще може да става, ако полученото от третото лице имущество е апортирано в
капитала му като парична или непарична вноска или в случай, че третото лице е получило имуществото срещу поемане
на задължения на много по-ниска стойност. Вчера никой не обясни има ли конкретен повод да се въвеждат тези
текстове.
Наред със защитата на имущество, попаднало в ръцете на трети лица, временните синдици ще могат да атакуват и
извършени прихващания на кредити с прехвърлени вземания, ако те надхвърлят частта, която всяка от страните би
получила при осребряване на имуществото. Тези прихващания бяха изрично забранени през ноември за банки,
поставени под специален надзор. От обясненията на Менда Стоянова стана ясно, че временните синдици ще могат да
отменят сделки, извършвани и преди датата на приемане на тези текстове, макар че в проекта няма изрични разяснения
по темата. Тоест текстовете, приети през ноември, реално ще важат и за действия, извършвани преди това. Не стана ясно
на какъв принцип ще се решава за кои прихващания отпреди законовите промени следва да се иска отмяна и за кои не.
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"Знаете, че има спорове как следва да се тълкува законът и дали след налагането на специален надзор е допустимо да се
правят прихващания. Мненията са разделени и вероятно спорът ще се реши в бъдещи дела, но аз категорично вярвам, че
всички държавни институции в случаи на тълкуване на закона следва да прилагат най-близкото до обществения
интерес", коментира само Стоянова. Законопроектът съдържа и текстове по повод забавеното във ВАС дело срещу
отнемането на лиценза. Според новите правила съдът ще бъде длъжен да реши делото в едномесечен срок от
насрочването му.
Приемането на законопроекта в комисия вчера мина светкавично, без почти никакъв дебат, като в подкрепа гласуваха
всички партии. Единствено "Атака" гласува различно по различни текстове.
СИГНАЛ
Още вчера адвокатско дружество "Менко Менков и съдружници", което защитава интересите на мажоритарния
акционер в КТБ "Бромак", обяви, че е сезирало Европейската комисия за извършени нарушения с извънредното
законодателство. Юристите твърдят, че промените са противоконституционни и нарушават както българското, така и
европейското право. Според тях въвеждането на временен синдик на фона на висящо дело по същество е натиск спрямо
съдебната власт. "А ако ВАС обяви за незаконосъбразно решението за отнемането на лиценза на КТБ, какво ще стане? Ще
могат ли да се върнат обратно действията и актовете на временния синдик? Пред кого ще е отговорен той за тези си
действия и до какъв размер и обхват ще е отговорността му?", питат от "Бромак". Оттам твърдят още, че фондът ще
получи прекалено големи права спрямо останалите кредитори като избиращ временните синдици. Вчера се разгоря
скандал и около списъка с банкови синдици, от който ще се изберат временните синдици на КТБ. БНБ обясни, че този
списък съдържал лични данни и по закон не можело да е публичен. Актуализираният списък бил изпратен на Фонда за
гарантиране на влоговете. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова призна, че разполага с него и
списъкът явно не е толкова голяма тайна.
Вестник Стандарт
√ Синдиците влизат в КТБ до 7 дни
Ще опазват и издирват имущество на затворени банки, ще се отчитат публично всяка седмица
Най-късно до седмица в КТБ ще влязат временни синдици. Това ще се случи, след като депутатите приемат поправките в
Закона за банковата несъстоятелност, стана ясно от думите на Менда Стоянова, шеф на бюджетната комисия в
парламента. Двамата синдици - физически лица, ще бъдат избрани от специалния регистър на БНБ.
Във вторник Стоянова и колегите й от всички парламентарни групи гласуваха с пълно мнозинство на второ четене
доклада за законопроекта. Почти по същото време в министерството на финансите бе проведена среща между
Владислав Горанов и народни представители от управляващото мнозинство и опозицията.
"Правомощията на временния синдик са разширени, ако правите аналогия с тези в Търговския закон", заяви след
срещата в министерството на финансите Мая Манолова (БСП). По думите й, с промените в Закона за банковата
несъстоятелност ще бъдат спасени и вложенията на българските граждани. Българската държава е основният кредитор,
аргументира се Манолова. И допълни, че БСП ще подкрепи в зала промените, тъй като "контролът се оказва най-важното
оръдие срещу предотвратяване на бъдещи злоупотреби".
"Законът за банковата несъстоятелност, приет преди 10 години, всъщност за първи път се проиграва на живо и се вижда
какво липсва", коментира след края на заседанието на бюджетната комисия Менда Стоянова. "Временният синдик ще
има правомощия да опазва, попълва, управлява и издирва имуществото на банката", каза още шефката на бюджетната
комисия. Стоянова припомни, че всички парламентарно представени формации са се обединили за промените, тъй като
лицензът на КТБ е отнет още през ноември, но вече четвърти месец съдът не е започнал процедурата по
несъстоятелност. "Това безвремие обаче не може да продължава, затова всички партии се обединихме около идеята да
бъде създаден институтът на т. нар. временен синдик, който да влезе в банката и да замени квесторите", отбеляза
Стоянова.
В правомощията на временния синдик е да иска прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката
е страна. Целта на временния синдик ще е да опазва бъдещата маса на несъстоятелността. Депутатите от бюджетната
комисия решиха още дейността на временния синдик да е публична. Той ще подготвя ежеседмични отчети, в които ще
описва всички свои действия в изпълнение на правомощията си, с изключение на защитената информация. Докладите на
временния синдик ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
(ФГВБ) и ще бъдат изпращани на министъра на финансите. Пак според поправките в законопроекта, временният синдик
ще бъде управляван от ФГВБ. Законопроектът за промени по банковата несъстоятелност е трета точка от дневния ред в
седмичната програма на Народното събрание и се очаква да бъде гласуван в пленарна зала още в сряда.
Междувременно основният акционер в КТБ - "Бромак", собственост на Цветан Василев, оспори законопроекта за
промените по банковата несъстоятелност и фигурата на временен синдик. В сигнал до председателя на Народното
събрание, президента, премиера и Еврокомисията се излагат правни аргументи срещу действията на временен синдик в
банка, преди да е започнала процедурата по несъстоятелност. В сигнала се припомня, че във Върховния
административен съд има висящо дело срещу отнемането на лиценза на КТБ и докато то не приключи, банката не може
да влезе в процедура по несъстоятелност.
БНБ не обявява списъка, съдържал лични данни
Във вторник от БНБ заявиха, че по установена още от 1998 г. практика списъкът със синдиците съдържа освен имената на
лицата, също така данни за техните адреси, телефонни номера и друга информация, представляваща лични данни по
смисъла на Закона за защита на личните данни.
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"По своя законов статут този списък не е публичен (за разлика например от регистъра на лицензите и разрешенията,
воден по реда на чл. 34 от Наредба номер 2 на БНБ)", казват от БНБ. И посочват, че актуализираният списък е изпратен на
Фонда за гарантиране на влоговете с писмо от 22 октомври 2014 г., с което БНБ е изпълнила своите задължения по този
въпрос.
Вестник Преса
√ Приходите от туризъм в България са над 6 млрд. лв.
Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на срещата си с заместник-председателя на
Европейската комисия и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева.
Приходите от туризъм в България възлизат на над 6 млрд. лв., а заетите в сектора са близо 370 хил. души. С
последователни действия и целенасочена политика тези цифри могат да нараснат още повече.
Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова по време на срещата си с заместник-председателя на
Европейската комисия и еврокомисар по бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева. Към момента туризмът
формира около 10% от БВП на Европа и е сред най-устойчивите сектори.
"Знаете, че за първи път в България действа самостоятелно Министерство на туризма, което показва значението и фокуса
на правителството върху този структуроопределящ отрасъл", каза Николина Ангелкова. Тя благодари на Европейската
комисия и лично на Кристалина Георгиева за подкрепата при реализацията на приоритетите на министерството и изрази
надежда, че туризмът ще има повече възможности да се ползва от европейско финансиране по финансовите
инструменти на ЕС и други източници на финансиране.
Ще бъдат проучени възможностите да бъде облекчен процесът по издаване на визи за трети страни. Това стана ясно по
време на срещата на министър Николина Ангелкова с комисаря по въпросите на миграцията, вътрешните работи и
гражданството на ЕК Димитрис Аврамопулос. Двамата се обединиха около мнението, че трябва да бъде проучен опитът в
другите европейски страни, който да бъде приложен и за България.
"Съвместно с Министерството на външните работи ще проучим възможностите, но това е тема с голямо значение за
развитието на туризма на България", каза Николина Ангелкова. По думите й секторът се нуждае от подкрепа и
последователна политика, а подобна мярка ще бъде приета като положителен знак от бранша.
Генералният директор на ГД "Регионална и градска политика" Уолтър Дефаа, с който министър Ангелкова разговаря,
прие с интерес отправената покана за участие в министерската среща на страните от Дунавския регион, която се
организира в София на 8 и 9 юни под егидата на Световната организация по туризъм. Форумът ще бъде подкрепен и от
ГД "Мобилност и транспорт" на ЕК. Това бе договорено по време на срещата на българския министър с генералния
директор Агияр Мачадо. По време на разговора им бе подчертано значението, което отдава ЕК на р. Дунав и
перспективите за развитие на туризма, които ще се увеличат с подобряването на условията за корабоплаване по нея.
Вестник Монитор
√ Граждани с предложение за реформа към социалния министър
Пенсионната възраст расте според ЕГН-то
Граждани предлагат работниците да излизат в пенсия след 42 година осигурителен стаж през 2035 година.
Пенсионната възраст да се определя според годината на раждане. Това предлагат граждани на социалния министър
Ивайло Калфин чрез специалния имейл на ведомството за пенсионната реформа.
Идеята за обвързване на пенсионната възраст с ЕГН-то е лансирана в края на януари. Тя предвижда жените и мъжете,
родени през 1970 година, да излязат в заслужена почивка през 2030 година. Това означава, че 45-годишните към
момента работници ще се трудят, докато навършат 60 години и след натрупани 40 години трудов стаж. Така на практика
увеличението на пенсионната възраст трябва да замръзне, защото в момента за трета категория тя е 60,8 години за
жените и 63,8 години за мъжете. Осигурителният стаж обаче ще се увеличава, защото сега дамите трябва да се трудят
поне 35 години, а представителите на силния пол - 38 години. Според предложението към социалния министър в
периода 2030 - 2042 година възрастта за пенсия ще се увеличава от 60 години до 62 години, а трудовият стаж - от 40
години до 42 години.
Сегашните 20-годишни младежи ще се трудят до 65 години
Според Калфин пък пенсионната възраст за най-масовата категория труд трябва да започне да расте плавно още от
догодина. Идеята е от 2016 година възрастта и стажът за пенсия при жените да нараства с по 2 месеца до 2029 година, а
след това с по 3 месеца до 2037 година, когато те ще излизат в заслужена почивка на 65 години. За мъжете пенсионната
възраст ще се увеличава с по 2 месеца също до 2017 година, а след това с по месец до 2029 година, когато за излизане в
заслужен отдих ще са им нужни 65 години. От МТСП предложиха изравняване и на осигурителния стаж, нужен за
излизане в заслужена почивка. Това означава, че през 2037 година жените и мъжете биха спирали работа след 40 години
труд.
По отношение на пенсионните осигуровки пък в МТСП са постъпили предложения хората да могат да местят цялата си
вноска от НОИ към частните фондове и обратно.
Това ще осигури справедливи пенсии
на бъдещите пенсионери - кой каквото сам си е избрал“, мотивират се инициаторите. Според тях трябва да има промяна
и при формулата за изчисляване на парите за старини.
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„Трябва да има ясна и прозрачна формула за определяне на пенсията, която да зависи единствено от вноските на
конкретния човек, а не от средногодишния осигурителен доход за страната“, категорични са те. Досега Калфин,
социалните партньори и представители на партиите в НС са провели 7 срещи за пенсионната реформа. Окончателните
решения за нея ще станат ясни в края на месеца.
investor.bg
√ България обмисля емисия еврооблигации със срок 7, 12 и 20 години
Детайли около продажбата на държавни ценни книжа на международните пазари ще има в четвъртък, твърди
Ройтерс
България обмисля емитирането на държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в евро, с матуритет от 7, 12 и 20 години.
Поне такива са индикациите за интереса на международните инвеститори, пише Ройтерс, цитирайки анонимен източник.
В началото на седмицата страната стартира т.нар. roadshow, или с други думи – предварителни срещи с потенциални
инвеститори преди планираната емисия на еврооблигации. Част от постъпленията ще се използват за рефинансиране на
мостовия кредит за 1,5 млрд. евро, отпуснат от четири банки в края на 2014 г., а друга част – за финансиране на
бюджетния дефицит.
Агенцията пояснява, че детайли около емисията ще има в четвъртък. Банките, които са ангажирани с дилърството и
пласирането на книжата, са Citigroup, HSBC, Societe Generale и UniCredit.
През 2015 г. държавата най-вероятно ще излезе два пъти на международните финансови пазари - веднъж до средата на
годината и отново през есента. В началото на годината финансовият министър Владислав Горанов заяви, че очаква добра
доходност по външните емисии, планирани за тази година.
Пазарните условия са благоприятни, още повече, че миналата седмица Европейската централна банка стартира
дългоочакваната програма за количествени улеснения. Макар че банката не изкупува български ДЦК, програмата може
да повлияе косвено върху доходността по тях в посока нейното намаление.
Припомняме, че в края на декември 2014 г. агенция Standard & Poor's отне инвестиционния рейтинг на страната, докато
другите две водещи компании - Fitch и Moody's все още поставят българските книжа в инвестиционния клас.
√ Пенсионните фондове: Промените в КСО няма да доведат до по-високи пенсии
Липсата на индивидуални партиди в солидарния фонд допълнително ощетява осигуряващите се, посочва Никола
Абаджиев
Промените в Кодексa за социално осигуряване (КСО) относно възможността за избор къде да отива вноската за втора
пенсия ca опит за подмяна на тристълбовия модел на пенсионно осигуряване. Тази позиция защитиха представителите
на пенсионните фондове в рамките на изслушването им във временната парламентарна комисия за проучване дейността
на дружествата.
Предложението вноските за втора пенсия да се трупат в Сребърния фонд нарушава устойчивостта на системата и е опит
да се използва инструмент за гарантиране – именно Сребърният фонд, който не гарантира в достатъчна степен
интересите на осигурените лица, каза председателят на Българска асоциация на дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване (БАДДПО) Никола Абаджиев.
Ако бъде дадена възможност за прехвърляне на вноската за втора пенсия в Сребърния фонд, това ще разруши
сигурността на пенсионната система, посочи той. Наред с това такава възможност не решава проблемите на осигурените,
свързани с постигането на по-високи пенсии, а липсата на индивидуални партиди, каквито липсват в солидарния фонд,
допълнително ощетява лицата. Тази възможност противоречи и на европейските препоръки за адекватни пенсии, каза
Абаджиев.
Той отбеляза, че Международният валутен фонд (МВФ) също посочва в своя препоръка, че възможността за избор от
страна на осигуреното лице е фундаментална промяна в модела на пенсионната система у нас. Според институцията
промените се нуждаят от изчерпателен анализ на въздействието и консултации със засегнатите страни.
По-късно в изказване пред депутатите от комисията Йордан Цонев коментира, че позицията на МВФ, както и на други
международни институции, не е меродавна и не може да се приема като последна инстанция.
Според пенсионните фондове са необходими законови промени за усъвършенстване на системата. Назряла е
необходимостта за иновации при фондовете, допълване и усъвършенстване на регулаторната рамка за развитие на
допълнителното пенсионно осигуряване, каза Абаджиев пред народните представители от комисията.
Той напомни предложенията на асоциацията за прилагане на гаранционен механизъм за вноските на осигурените,
въвеждане на мултифондове, намаление на таксите, въвеждане на нови изисквания за повече възможности за
инвестиции в икономиката и регионални инфраструктури, както и да се уреди превеждането на вноските от НАП към
фондовете.
Асоциацията смята за необходимо да се пристъпи към намаляване на таксите, събирани от дружествата, но този въпрос
да се реши в контекста на промените в законодателството. А именно мултифондове, гаранционен фонд и др.
Те предлагат предварителен анализ и разчети за законовото уреждане на тези въпроси. Това според тях трябва да стане
при предварително разписани параметри, така че да има прогнозируемост и възможност за ефективно управление от
страна на фондовете.
Пенсионните дружества отново посочиха, че има съществени различия между тях и Комисията за финансов надзор (КФН)
относно доходността и методиката за изчисляването ѝ. Отново беше подчертано, че КФН изчислява доходността като
отрицателна, докато за фондовете тя е положителна.
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Затова от асоциацията настояват за преразглеждане на настоящата методика, предлагана от регулатора. Работната група
с представители на КФН и дружествата вече е сформирана и започва работа през следващата седмица, стана ясно по
време на комисията.
Даниела Петкова, изпълнителен директор на ПОК "Доверие", каза, че най-важното е установената методика да е
съгласно международните стандарти.
Според дружествата терминът реална доходност се използва спекулативно досега що се отнася до Универсалните
пенсионни фондове (УПФ). Според дружествата в пенсионното осигуряване трябва да се регламентира задължително
оповестяване на реалната доходност и постигнатата номинална за съответния период.
Според пенсионните фондове е необходима и законова промяна за разширяване на определението за свързани лица, но
при отчитане спецификата на пенсионното осигуряване. Досегашната уредба има недостатъци заради допускане на
нарушения, каза Абаджиев. Той допълни, че промените трябва да имат за крайна цел парите на осигурените да се
управляват по най-ефективен начин, без да се допускат такива инвестиции в свързани лица.
√ БНБ ревизира ПЧИ през 2014 г. със 107 млн. евро нагоре до 1,289 млрд. евро
Платежният баланс започва годината на минус след погасената през януари доларова емисия облигации
Българска народна банка (БНБ) ревизира в посока нагоре данните за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през 2014
г. Актуалните данни на централната банка разкриват, че през миналата година границата на страната са прекосили
капитали в размер на 1,289 млрд. евро. Първоначалната оценка бе за преки инвестиции в размер на 1,182 млрд. евро,
т.е. разликата между двете оценки е 107 млн. евро.
Ако с последващите ревизии данните не претърпят съществено изменение, сумата на привлечените през 2014 г. чужди
инвестиции ще бъде най-голямата от 2009 г. насам. Тогава БНБ отчете ПЧИ за 2,437 млрд. евро.
Само през януари 2015 г. пък ПЧИ са отрицателни и възлизат на 16,4 млн. евро при положителни 50 млн. евро през
януари 2014 г. Изменението се дължи основно на промяната в нетните задължения между предприятия с чуждестранно
участие и техните местни поделения.

Графика: БНБ
Става дума за статията „Друг капитал“, в която БНБ поставя предоставените от чуждестранните компании
вътрешнофирмени заеми за дъщерните им дружества в България. Стойността й е отрицателна в размер на 37,4 млн. евро
при 33,1 млн. евро преди година. С други думи – местни предприятия са погасили задължения към чуждите компании.
Може би става дума най-вече за дейността на банките, защото в своето прессъобщение БНБ уточнява, че „данните за
2014 г. и 2015 г. включват оценка за реинвестираната печалба на сектор „Банки“. Данните за сектор „Нефинансови
предприятия“ за 2014 г. ще бъдат публикувани с отчета за януари 2016 г.“
Освен това данните за статия „Друг капитал“ за 2014 г. и 2015 г. „подлежат на ревизия с тримесечните и годишните
отчети на предприятията, представени пред БНБ“, гласи още прессъобщението.
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Таблица: БНБ. Отрицателният знак при инвестициите в чужбина показва нетно нарастване на активите на
българските предприятия.
Статистиката показва още, че през януари дяловият капитал възлиза на 7,6 млн. евро, а реинвестираната печалба – на
13,4 млн. евро.
По държави най-големите преки инвестиции в страната в първия месец на 2015 г. са от Холандия – 16,9 млн. евро,
следвана от Белгия с 15,8 млн. евро и Великобритания с 14,4 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци за
периода са към Люксембург (-87,3 млн. евро) и към Гърция (-2 млн. лв.), сочат данните на БНБ.
Годината все пак стартира обещаващо, имайки предвид новините за привличането на нов чужд инвеститор. Става дума
за продажбата на българската компания за производство на керамични плочки и гранитогрес Каи Груп. Досегашният
собственик - инвестиционният фонд Advent International - продава собствеността си 7 години след придобиването на
производителя.
Купувач е американската Mohawk Industries, която е глобален лидер при подовите настилки. Финализирането на
сделката е предмет на одобрение от страна на Комисията за защита на конкуренцията, а цената, за която се говори, е 195
млн. евро.
Финансовата сметка влошава платежния баланс през януари
През януари дефицитът по текущата и капиталова сметка намалява до 44,2 млн. евро при 448 млн. евро година по-рано.
Само недостигът по текущата сметка се свива до 43,8 млн. евро при такъв от 435,8 млн. евро за януари 2014 г.
Капиталовата сметка е отрицателна в размер на 0,4 млн. евро при отрицателна стойност от 12,2 млн. евро година порано.
Данните за външната търговия вече бяха обявени от НСИ миналата седмица. През януари износът се покачи с 8,9%,
докато вносът намаля с 4,2% на годишна база. Така дефицитът по търговското салдо се понижи до 120,6 млн. евро при
недостиг от 351,4 млн. евро през същия месец на миналата година.
Към 31 януари текущите трансфери, които включват преводите от българи в чужбина, евросубсидиите и членския внос на
България в бюджета на Европейския съюз, са 32,2 млн. евро, като на практика са без промяна в сравнение с първия
месец на 2014 г.
Постъпленията от чужди туристи в страната възлизат на 127 млн. евро. През разглеждания период сумите, които
българските туристи са похарчили при пътуванията си в чужбина, се равняват на 83 млн. евро. През януари 2014 г. сме
изразходвали 73 млн . евро.
В първия месец на 2015 г. финансовата сметка, която включва преките и портфейлните инвестиции, е отрицателна в
размер на 1,331 млрд. евро при отрицателни 346,8 млн. евро за януари 2014 г. и при положителни близо 2 млрд. евро за
цялата минала година. Изменението БНБ отдава на погасената през месеца доларова емисия облигации.
В крайна сметка платежният баланс започва годината на минус поради влошаването на финансовата сметка. За януари
2015 г. той е в размер на 1,15 млрд. евро при минус от 627,4 млн. евро за същия месец на 2014 г.
√ ДФ „Земеделие“ изплати 226 хил. лв. по рибарски проекти
Средствата са основно за развитие на рибарските области
Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии в размер на 226 хил. лв. на проекти по програма „Рибарство“ 2007-2013
г., съобщи Фондът.
От средствата около 192 хил. лв. са изплатени по мярката „Развитие на рибарските области”.
Извършено е авансово плащане от близо 50 хил. лв. за инвестиционен проект за подпомагане на рибарската и
туристическата дейност. Той е в изпълнение на стратегия за развитие на местна инициативна рибарска група (МИРГ)
„Бяла - Долни Чифлик - Аврен“.
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Окончателно плащане на стойност 53 хил. лв. е направено по проект „Бяла - красива, динамична, успешна туристическа
дестинация“. ДФЗ изплати окончателно и 89 хил. лв. на община Девин за популяризиране на възможностите за туризъм.
Крайният срок за изпълнението на проекта е 23 юни 2015 г.
Други близо 33 хил. лв. са изплатени по мярка „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура” по Програмата. Общата стойност на инвестицията по договор е в размер на близо 59 хил. лв.
Инвестиционното намерение е за закупуване на ново оборудване за цех за преработка на риба.
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