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√ Машиностроителните компании на “Стара планина” увеличават приходите си 
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Продажбите на „Стара планина Холд” с изпълнителен директор Васил Велев са се увеличили с 46% през 2010 г. Нагоре с 
близо 60% са нараснали и продажбите на компаниите от структурата на холдинга ‐ „М+С Хидравлик”, „Елхим‐Искра” и 
„Хидравлични  елементи  и  системи”.  И  трите  дружества  са  приключили  2010  г.  с  печалба.  Дружествата  от  групата  на 
“Стара  планина  Холд”    продължават  да  увеличават  продажбите  си  и  в  първия  месец  на  2011  г.  Това  става  ясно  от 
прогнозните данни, които холдингът обяви за дъщерните си дружества. 
Очаквания 
Най‐голям скок в очакваните резултати има при “Хидравлични елементи и системи”(ХЕС). Ямболският производител на 
хидравлични  елементи  ще  има  в  края  на  месеца  продажби  за  3.03  млн.  лв.,  което  е  63%  ръст  на  годишна  база. 
Очакванията за “М+С Хидравлик” са да отчете 6.25 млн. лв., което е увеличение от 60% спрямо данните  от януари 2010 г. 
Най‐слаб  сред  дъщерните  дружества  се  очаква  да  бъде  резултатът  на  акумулаторния  завод  “Елхим‐Искра”.Очаква  се 
пазарджишкото дъщерно дружество да има 3.3 млн. лв., което е 38% увеличение на годишна база. 
Консолидация 
Прогнозите  за  консолидираните  продажби  на  “Стара  планина  Холд”  са  те  да  достигнат  6.46  млн.  лв.,  което  е 
положително изменение от 45% за година. 
 
 
√ Инвеститорите разграбиха облигациите на спасителния фонд за еврозоната 
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При  огромен  инвеститорски  интерес  премина  първият  аукцион  за  облигации  на  Европейския  фонд  за  финансова 
стабилност (ЕФФС), които бяха емитирани в полза на Ирландия. Само за 15 минути поръчките достигнаха 43 млрд. EUR, 
което е близо девет пъти над максималния предвиден обем. Според банкери никога не е имало толкова голямо търсене 
нито за държавни, нито за корпоративни дългови книжа. 
По‐евтино 
Фондът,  който  беше  създаден  да  осигурява  спасително  финансиране  на  страните  от  еврозоната,  одобри  поръчки  за 
максималната  определена  сума  от  5  млрд.  EUR  в  долния  ценови  диапазон.  Петгодишните  книжа  са  обезпечени  с 
гаранции  на  стра‐ ните  членки.  Облигациите  на  ЕФФС  са  с  най‐високия  възможен  рейтинг,  което  ги  прави  особено 
привлекателни  за  централните  банки,  държавните  инвестиционни  фондове  и  големите  частни  инвеститори.  Фондът 
планира  да  набере  общо  26.5  млрд.  EUR  за  ирландската  програма,  като  до  края  на  тази  година  се  очакват  още  два 
аукциона. По‐рано този месец Европейският механизъм за финансова стабилизация, който е инструмент на Европейския 
съюз, също пласира дългови книжа за 5 млрд. EUR в подкрепа на Дъблин. 
Тест за общи книжа 
Пазарният  дебют  на  ЕФФС  беше  изтълкуван  от  някои  анализатори  като  тест  за  евентуалното  създаване  на  общи 
облигации на  страните  от  еврозоната.  Идеята  беше  предложена  от министър‐председателя  на Люксембург Жан‐Клод 
Юнкер  и  италианския  финансов  министър  Джулио  Тремонти  в  началото  на  декември  като  начин  за  намаляване  на 
заемните разходи на закъсалите членки. Срещу нея обаче се обявиха няколко големи държави, а Германия заяви, че не 
може да има общи облигации, без да има обща икономическа политика в еврозоната. Има и наблюдатели обаче, които 
смятат, че емитирането на дълг на еврозоната може да се случи само ако всички други варианти за финансиране бъдат 
изчерпани.  Все  още  се  обсъжда  въпросът  за  увеличаване  на  размера  на  ЕФФС  или  за  въвеждането  на  по‐гъвкави 
механизми за използването му. 
 
√ Кой ще плати новия данък върху здравните застраховки 
http://pari.bg/static/pdf/pages/12.pdf  
Клиентите  на  частните  здравни  фондове  няма  да  се  откажат  от  доброволното  здравно  осигуряване  дори  и  при 
поскъпване на услугата. Това обявиха водещи работодатели в България, които дават допълнителните здравни пакети на 
работници  и  служители  като  социална  придобивка.  Идеята  на  здравното  министерство  да  завиши  критериите  към 
дружествата за доброволно здравно осигуряване и да ги пререгистрира като общозастрахователни компании ще наложи 
и  облагане  с  косвен  данък  продуктите  на  частните  здравни  фондове.  От  1  януари  тази  година  полиците  в  общото 
застраховане  се  облагат  с  косвен  данък  от  2%,  който  се  плаща  от  потребителя,  и  парите  отиват  директно  в 
републиканския бюджет. 
Важна придобивка 
Подобен  данъчен  режим  за  общозастрахователните  компании  и  евентуална  пререгистрация  на  дружествата  за 
доброволно здравно осигуряване биха поставили и клиентите на частните здравни фондове да плащат косвения данък. 
Така здравните пакети ще поскъпнат с поне 2%, ако предложението за пререгистрация се впише в закон. Освен големите 



работодатели от самите здравни компании също заявиха, че не данъкът е най‐важният проблем в сектора и не очакват 
той да доведе до отлив на клиенти. Клиентите ще се запазят, ако се запази продуктът или той остане максимално близък 
до  сегашните  пакети.  „Няма  опасност  служителите  ни  да  останат  без  здравните  пакети  през  тази  година,  защото 
решението на висшия мениджмънт е да продължим с тази практика, независимо дали ще има промяна в цената”, каза 
Нина Гевренска, HR мениджър във „Виваком”. 
 
Подобна  е  позицията  и  на  друг  мобилен  оператор  ‐  „Глобул”.  „Доброволното  здравно  осигуряване  е  една  от  най‐
важните придобивки, които осигуряваме на служителите си, и нямаме намерение да се отказваме от нея”,  твърдят от 
„Глобул”.  И  от  двата  мобилни  оператора  заявиха,  че  на  служителите  им  се  е  налагало  да  се  ползват  от  услугите  на 
частните  здравни  фондове  и  са  много  доволни.  По  думите  на  Нина  Гевренска  служителите  предпочитат  пакет  за 
допълнително  здравно  осигуряване  пред  ваучерите  за  храна.  „Здравното  осигуряване  винаги  е  на  едно  от  първите 
места, защото се осигуряват и семействата на служителите ни”, категорична е Нина Гевренска. 
 
Ще има облекчения 
Дори  и  да  се  приеме  предложението  за  пререгистрация  на  частните  здравни  фондове,  дружествата  ще  имат  една 
година, за да го направят. Така по действащите договори към момента няма да има промяна, коментират от компаниите 
за  доброволно  здравно  осигуряване.  Така  увеличението ще  е  за  контракти,  които ще  се  сключат  в  края  на  тази  или 
началото на следващата година, обясни Константин Велев, член на УС на „Дженерали България холдинг”. Под шапката 
на холдинга е второто по пазарен дял дружество на пазара ‐ „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” ЕАД. От най‐
голямото дружество по премиен приход – ЗОК „България Здраве” АД, заявиха, че докато няма яснота по предложението 
на управляващите, няма да коментират казуса. Мениджъри на частните здравни фондове заявиха, че не очакват отлив 
на клиенти, ако оскъпяването е само от косвения данък. Те добавиха, че компаниите няма как да поемат за своя сметка 
оскъпяването  и  да  свият  маржа  си,  защото  този  данък  се  дължи  пряко  от  потребителите.  „Данък  от  2%  не  може  да 
препъне  нещата  и  не  е  толкова  фатален”,  каза  д‐р  Валентин  Ангелов,  изпълнителен  директор  на  „ДЗИ‐Здравно 
осигуряване” АД. Подобно е обяснението и на Константин Велев. Той добави, че оскъпяването най‐вероятно ще е с по‐ 
малко от 2%,  тъй като се предвижда да отпадне данъкът за застраховка „Заболяване” и да остане облагането само за 
„Злополука”. „Това са полиците, свързани с медицински разходи, и са много близки и със сегашната ни дейност”, добави 
Константин  Велев.  По  думите  му  данъкът  ще  се  дължи  в  случаите,  когато  продуктът  предвижда  и  покритие  по 
„Злополука”. 
 
От частните здравни фондове са категорични, че са готови да отговорят на изискванията, но само при условие, че има ис‐ 
тинска реформа в здравеопазването. Дружествата от бранша неведнъж са заявявали, че предложението не им обещава 
нов  бизнес,  а  в  същото  време  се  изисква  от  тях  да  повишат  капитала  си.  От  бранша  подозират,  че  по  този  начин 
предизборните  обещания  на  управляващите  за  демонополизация  на  националната  здравна  каса  се  обръщат  на  180 
градуса и с предлаганите промени само се заздравява монополът й. 
 
 
 
√ Искам да видя подобрения в управлението на еврофондовете в България  
Интервю с Алгирдас Шемета, еврокомисар за данъчно облагане и митнически съюз, одит и борба с измамите 
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Господин Шемета, какви са основните проблемни области в данъчната политика в България и в общността? 
‐ Основното ми впечатление за България, въпреки че то не може да бъде определено като проблем, е, че страната ви 
предприема промени във всяка част от данъчната сфера ‐ от облагането на трудовата дейност до потреблението и/или 
замърсяването. През 2009 г. България се нареди на второ място в ЕС по най‐ниски приходи от данъци върху трудовата 
дейност (10% от БВП). В същото време постъпленията от облагане на потреблението бяха най‐високи ‐ 18% от БВП. Някои 
от  икономическите  теории  подкрепят  подобна  стратегия,  тъй  като  тя  може  да  доведе  до  икономически  ръст  чрез 
привличане на инвестиции и насърчаване на заетостта. Към момента притесненията на ЕС и основният проблем, върху 
който  и  аз  се  опитвам  да  насоча  вниманието,  е  фактът,  че  все  още  на  вътрешния  пазар  в  съюза  има  твърде  много 
данъчни бариери. 
Как се справя България в митническо отношение като външна граница за ЕС? 
‐ Заключенията от проверките на комисията за изпълнение на изискванията към митническите служби по границите на 
България бяха положителни. През 2010 г. събраните приходи от мита при вноса на стоки в България възлезе на около 56 
млн. EUR. След приспадане на разходите по събирането им (около 25% от общата сума) се получават около 42 млн. EUR 
принос  към  бюджета  на  ЕС.  Все  още  обаче  има  области,  в  които  са  необходими  подобрения.  Такава  например  е 
стратегията за митнически контрол, която има нужда от подобрение при анализа на риска и пос ледващия контрол. От 
службите  в  България  получих  уверение,  че  вече  се  работи  по  тези проблеми,  така  че  очаквам  скоро напредък в  тази 
област. 
 
Отчита ли страната ни напредък в борбата с корупцията и измамите и какъв по‐конкретно е той? 
‐ Има значително подобрение при сътрудничеството между ОЛАФ и българските власти. По време на посещението ми в 
България  видях  политическа  воля  за  справяне  с  нередностите,  измамите  и  корупцията. Министърът  по  европейските 
фондове е ангажиран с координирането на управлението и контрола на тези пари и вярвам, че това ще доведе по‐добра 
превенция  на  измамите.  Законодателната  инициатива  за  създаване  на  съдебен  орган,  който  да  се  занимава  с 



организираните престъпления  и финансови измами,  също  е  позитивен  сигнал.  Искрено  се  надявам,  че  скоро ще има 
видими резултати от тези мерки. 
 
Какво не достига на България в борбата с корупцията и измамите? 
‐  Когато  бях  в  София,  имах  възможността  да  обсъдя  някои  от  притесненията  си,  свързани  с  борбата  с  измамите  и 
работата  за  защита на европейските фондове в България.  Бих искал да  видя например подобрения в  управлението и 
системите  за  контрол  на  европейските  фондове,  както  и  усилия  от  страна  на  българските  законодателни  власти  при 
разследването  на  финансови  престъпления  и  повече  усилия  за  гарантиране,  че  неправомерно  похарчените  суми  от 
фондовете ще бъдат напълно възстановени. Политическа воля за това, изглежда, има, но очаквам и конкретни резултати 
от добрите намерения. 
 
Един от големите проблеми е свързан с ДДС измамите. Каква е вашата препоръка? 
‐ Измамниците много бързо се адаптират към превантивните мерки на ЕС или на национално ниво и променят тактиките 
си. Ето защо трябва да се опитаме да бъдем една стъпка напред и да работим съвместно за спиране на тази криминална 
дейност.  Напоследък  измамите  се  преместват  от  стоките  към  услугите,  както  и  към  сертификатите  за  въглероден 
диоксид и тези за газ и електричество. Основният въпрос при дискусиите за бъдещето на ДДС е как да направим нашата 
ДДС система по‐защитена от измами. Има няколко съществени компонента за ефективната борба с ДДС измамите. Това 
включва  високоефективна  данъчна  администрация,  силни  превантивни  мерки  и  системи  за  контрол,  както  и  силно 
сътрудничество и комуникация между страните членки при борбата със злоупотребите. 
 
Каква е целта на подготвяните промени в ДДС облагането в ЕС и колко време ще е необходимо за въвеждането им? 
‐  През  декември  започнахме широка  обществена  дискусия  и  консултации  за  ДДС,  като  поканих  всички  страни  от  ЕС, 
представители  на  бизнеса,  акционери  и  обикновени  граждани  да  споделят  проблеми  с  настоящата  ДДС  система  и 
възможните им решения. Консултациите ще продължат до края на май, а комисията ще задвижи идеите за бъдещата 
ДДС  стратегия  преди  края  на  годината.  Сред  темите,  които  поставя  Зелената  книга  за  бъдещето  на ДДС,  е  ролята  на 
намалените ставки и дали и как можем да намалим бюрокрацията при ДДС операциите. 
 
Обсъждат ли се и други данъчни промени в корпоративното облагане в ЕС? 
‐ За тази година на дневен ред е общата консолидирана база за корпоративния данък. Инициативата трябва да намали 
повечето разходи и сложни процедури за европейските предприемачи, като предложи една обща съвкупност от правила 
за изчисляване на данъчната база за компаниите в ЕС. Системата ще бъде доброволна. Тeзи хармонизирани правила ще 
направят ЕС по‐атрактивен пазар за чуждестранните инвеститори, тъй като няма да се налага да прилагат 27 различни 
системи и ще им бъде по‐евтино и лесно да осъществяват бизнес в съюза. 
 
Какво мислите  за  големите  разлики  в  данък  печалба между  отделните  страни  членки?  Трябва  ли  да  има  някакви 
граници на ставките? 
‐  Съгласно  настоящите  бюджетни  ограничения  в  повечето  държави  много  ниска  или  нулева  корпоративна  данъчна 
ставка едва ли е най‐ефективният и целенасочен начин за стимулиране на икономиката и поддържане на публичните 
финанси.  Не  смятам,  че  трябва  да  приемаме  данъчната  конкуренция  между  страните  членки  като  проблематична. 
Ситуацията  става  различна,  ако  ниска  или  нулева  ставка  е  прилагана  избирателно  за  определен  вид  дейности. 
Обикновено  обаче  ниската  корпоративна  данъчна  ставка  не  се  счита  за  опасна  съгласно  приетия  Етичен  кодекс  за 
корпоративното облагане, стига да се спазват основните принципи като недискриминация. 
 
Като бивш финансов министър как оценявате плановете на Литва да въведе еврото през 2014 г.? 
‐  От  2002  г.  националната  валута  на  Литва  литас  е  с  фиксиран  курс  към  еврото,  т.е.  Литва  де  факто  вече  е  член  на 
еврозоната. Еврото е силна валута и присъединяването към еврозоната ще донесе много ползи за литовците. Въпреки 
това не бих определил членството в еврозоната като самоцел. Най‐важното е правителството да продължи усилията си 
за стимулиране на растежа и жизнеспособността на икономиката. Приемането на еврото би било допълнителен бонус 
към тези цели, ако успеем да ги постигнем. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Унгария: може да влезете в шенген до края на юни 
http://www.monitor.bg/article?id=277573  
Унгария  подкрепя  приемането  на  България  и  Румъния  в  шенгенското  пространство.  Ако  бъдат  изчистени  всички 
технически слабости до март, София и Букурещ имат шанс да влязат в Шенген по време на унгарското председателство. 
Това стана ясно при представянето пред Европарламента на приоритетите на унгарското председателство от министъра 
на вътрешните работи Шандор Пинтер. Пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП той 
посочи, че проблемна зона е границата с Турция при Капитан Андреево, като се надява техническите въпроси да бъдат 
решени до средата на март. В същото време унгарското председателство потвърди възможността България и Румъния да 
се  присъединят  частично  към Шенген  само  с  въздушните  си  граници. Междувременно  стана  ясно,  че  в  Брюксел  има 
напрежение.  
 



Европейският съвет е отказал да предостави на Европарламентарезултатите от последните проверки за готовността на 
България и  Румъния  за Шенген.  Според докладчика по  темата  евродепутата  от Португалия  Карлос Коельо,  той   е  бил 
допуснат да прочете докладите,  но без да може да прави копия или дори да  си води бележки,  а другите членове на 
комисията  не  са  имали  дори  и  тази  възможност.  Коельо  е  цитиран  да  казва  още,  че  в  момента  няма  никаква 
информация от Евросъвета. „Не мога да разбера какъв е проблемът да ни бъде дадена информацията, която ни е нужна, 
за  да  направим  своята  оценка  на  ситуацията.  Европейският  парламент  има  право  да  се  запознае  с  документите  за 
готовността – без тях няма как да излезем с позиция”, подчертава още  Коельо. 
 
Става дума за междуинституционална борба в ЕС, коментира пред  „Монитор” председателят на българската делегация 
в  ЕП  Андрей  Ковачев.  След  приемането  на  Лисабонския  договор,  който  играе  ролята  на  конституция  на  Евросъюза, 
Европейският  съвет  и  Европейският  парламент  са  равнопоставени  и  никой  няма  право  да  отказва  на  евродепутатите 
информация . 
 
Според  Ковачев  крайно  време  е  на  тази междуинституционална  борба  в  Брюксел  да  бъде  сложен  край.  Българският 
евродепутат  подчерта  още,  че  не  става  дума  само  за  случая  с  присъединяването  към Шенген  на  София  и  Букурещ. 
„България  изпълнява  и  може  да  изпълнява  задълженията  си  на  външна  граница  на  ЕС”,  коментира  вчера  пък 
говорителят  на  Външно  Весела  Чернева.   В  отговор  на  френско‐германска  позиция  за  готовността  на  страната  ни  за 
Шенген  МнВР  припомня,  че  “единодушната  експертна  оценка  е,  че  националната  информационна  система  е  в 
съответствие с най‐добрите практики  по прилагането на шенгенското законодателство”. 
 
Да припомним,  че Европейската комисия отчете безпрецедентен напредък в областите на правосъдието и вътрешния 
ред  през  последната  година  и  половина.  Техническото  осъществяване  на  граничния  контрол  у  нас  съответства  в 
значителна степен на най‐добрите практики на Шенген и  според Весела Чернева и в редица области дори надхвърля 
утвърдените европейски изисквания. 
 
 
Вестник Сега 
 
√ Сребърният фонд приключи 2010 г. само с 60 млн. лв. приход 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8167&sectionid=2&id=0000504  
 
Със  скромните 60.6  млн.  лв.  са  се  увеличили парите  в Държавния фонд  за  гарантиране  устойчивостта на  държавната 
пенсионна  система,  по‐популярен  като  Сребърния  фонд,  показва  отчетът  на  финансовото  министерство.  Към  края  на 
2009 г. парите в него, които се трупат от 2007 г. от приватизация, бюджетен излишък и депозити основно в БНБ, са били 
1.6233 млрд. лв. А в края на 2010 г. те са 1.6839 млрд. лв. През третото и четвъртото тримесечие във фонда няма нито 
лев  трансфер  от  централния  бюджет,  през  първото  са  преведени  едва  600 000  лв.,  а  през  второто  ‐ 57.7  млн.  лв.  За 
сравнение  през 2009  г.  трансферът  от  бюджета  е бил 540 млн.  лв.,  а  доходността  от  лихви  ‐ 9  млн.  лв.  Приходите  от 
депозити за 2010 г. се оказват повече от смешни ‐ за първото тримесечие те са 400 хил. лв., за второто 700 000 лв., за 
третото 600 000 лв. и за четвъртото ‐ 1.7 млн. лв. 
 
От края на м.г. Управителният съвет на Сребърния фонд мъдрува как да се увеличат приходите в него. В краткосрочен 
план се взе решение от 2011 г. средствата в него да се разпределят в краткосрочни депозити в БНБ за 2, 3 и 6 месеца. 
Според  социалния  министър  Тотю Младенов  това  трябваше  да  увеличи  доходността  от  лихви  повече  от  два  пъти.  В 
момента парите са на вечен депозит с лихва от 0.1% до 0.15%, а с промяната тя трябва да стане 0.35 на сто. 
 
В дългосрочен план се обсъждат варианти за по‐либерално инвестиране на парите във фонда, като с тях се подпомагат 
български  проекти.  Икономически  експерти  и  социални  партньори  обаче  предупреждават,  че  либерализирането  на 
инвестиционния режим на фонда трябва да се направи много внимателно, за да не се стигне до загуба на парите в криза 
като сегашната вместо до печалба. 
 
Социалният  министър  Тотю Младенов  твърди,  че  в  следващите  3  години  в  Сребърния  фонд  трябва  да  влязат  над  1 
милиард лева приходи от приватизация и концесии. За т.г. в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол 
очакват около 40 приватизационни продажби за близо 340 млн. лв. 
 
НАЧАЛО 
Сребърният фонд заработи през 2007 г. с идеята през 2018 г. да подсили пенсионната система, която се очаква да затъва 
все по‐дълбоко заради демографската криза. Очаква се с помощта на фонда да се осигурят адекватни пенсии на хората, 
когато осигурените лица станат по‐малко от пенсионерите. 
След като обаче само през 2010 г. дефицитът в НОИ мина 2 млрд. лв., правителството на ГЕРБ реши да прави пенсионна 
реформа. Според социалния министър Тотю Младенов разчетите показват, че с нея през 2017 г. фонд "Пенсии" дори ще 
излезе на плюс, а парите в Сребърния фонд могат да се трупат чак до 2025 г., когато се очаква най‐големият натиск на 
демографската криза. 
 


