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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Варна утре
√ Стопанската камара ще оспори пред съда националната здравна карта
http://www.varnautre.bg/home/bulgaria/item/20477%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%89%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
Комисията за защита от дискриминация, на Комисията за защита на конкуренцията.
Ако ВАС отмени по жалба от пациентски организации заповедите на здравния министър, с които бяха
назначени комисиите за изработване на областните здравни карти, националната карта също може да се
окаже извън закона.
Според камарата някои постановки, залегнали в картата са в противоречие с утвърдените конституционни
принципи за равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията, недопускане на
дискриминация и равен достъп до медицински услуги за всички български граждани.Преди седмица срещу
картата се изказаха и от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Най-спорният момент, според бизнеса, са задължителните договори на Националната здравно-осигурителна
каса с 57 държавни болници, а останалите здравни заведения ще се конкурират за работа с касата.
НЗОК ще продължи през 2011 г. да сключва договор с всички болници, отговарящи на условията за това. В
бъдеще обаче идеята на здравния министър е болниците да се конкурират за работа с касата и тя да отсява
партньорите си по определени критерии.
“Нарушава се равнопоставеността между отделните видове собственост на здравни заведения - частна,
държавна, общинска, което от своя страна води до деформация на конкурентната среда. Нарушава се и
свободата на потребителите за избор на здравно заведение“, коментираха от камарата.
“Недопустимо е редът и начинът на използване на средствата от НЗОК да се определя с решение на
Министерския съвет, а не от Надзорния съвет на НЗОК, който по закон е упълномощен за това. По този начин
не се зачита трипартитният принцип на управление на НЗОК, в качеството й на институция, оперираща с
публични средства. Известно е, че 67 на сто от ресурса, с който касата разполага, се формира от
осигурителните вноски на работодатели и осигурени лица“, смятат от БСК.
Според тях се възпрепятства процесът на приватизация в сектора и привличането на инвестиции,
включително чуждестранни.
Освен това бизнесът е недоволен и от факта, че Националната здравна карта не е обсъждана предварително нито в Националния съвет за тристранно сътрудничество, нито в Надзорния съвет на НЗОК, в които участват
представители на работодателите.
www.frognews.bg
√ Бизнесът дава на съд Националната здравна карта
http://www.frognews.bg/news_32628/Biznesat_dava_na_sad_Natsionalnata_zdravna_karta/
От Българската стопанска камара (БСК) обявиха, че ще дадат приетата от кабинета Национална здравна карта.
И в момента ВАС гледа жалба от пациентски организации срещу заповедите на здравния министър, с които
бяха назначени комисиите за изработване на областните здравни карти. Те бяха основа за изготвянето на
Националната здравна карта и ако те бъдат отменени, националната карта също може да се окаже извън
закона.
“Обезпокоени сме от някои постановки, залегнали в картата, които са в противоречие с утвърдените
конституционни принципи за равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията,
недопускане на дискриминация и равен достъп до медицински услуги за всички български граждани“,
коментираха от БСК.

Преди седмица срещу картата се изказаха и от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Най-спорният момент, според бизнеса, са задължителните договори на Националната здравно-осигурителна
каса (НЗОК) с 57 държавни болници, а останалите здравни заведения ще се конкурират за работа с касата.
През тази година все пак няма да настъпи съществена промяна, защото НЗОК ще продължи да сключва
договор с всички болници, отговарящи на условията за това. В бъдеще идеята на здравния министър е
болниците да се конкурират за работа с касата и тя да отсява партньорите си по определени критерии.
“Нарушава се равнопоставеността между отделните видове собственост на здравни заведения - частна,
държавна, общинска, което от своя страна води до деформация на конкурентната среда.
Дискриминационното решение води до липсата на реална конкуренция между отделните здравни
заведения, което е предпоставка за влошаване на качеството на предлаганите от тях медицински услуги и
обслужването на населението. Нарушава се и свободата на потребителите за избор на здравно заведение“,
коментираха от камарата.
“Недопустимо е редът и начинът на използване на средствата от НЗОК да се определя с решение на
Министерския съвет, а не от Надзорния съвет на НЗОК, който по закон е упълномощен за това. По този начин
не се зачита трипартитният принцип на управление на НЗОК, в качеството й на институция, оперираща с
публични средства. Известно е, че 67 на сто от ресурса, с който касата разполага, се формира от
осигурителните вноски на работодатели и осигурени лица“, смятат от БСК.
От там коментираха още, че се възпрепятства процесът на приватизация в сектора и привличането на
инвестиции, включително чуждестранни.
Бизнесът е недоволен и от това, че Националната здравна карта не е обсъждана предварително - нито в
Националния съвет за тристранно сътрудничество, нито в Надзорния съвет на НЗОК, в които участват
представители на работодателите.
***
Други публикации
вестник Пари
√ Бюджетният дефицит за януари е 477 млн. лв.
http://pari.bg/static/pdf/pages/05.pdf
√ Бизнесът се закани да оспори във ВАС Националната здравна карта
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
√ Тодор Ялъмов, икономист в Центъра за изследване на демокрацията: Действията „на пожар” с
Търговския регистър ще имат лош резултат
вестник Класа
√ БСК дава националната здравна карта на съд
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160937_%D0%91%D0%A1%D0%9A+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0+
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B
7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0
%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B4
Българската стопанска камара ще оспорва решението на Министерския съвет за приемането на националната
здравна карта пред Върховния административен съд. Това стана ясно вчера от декларация на
работодателската организация. От там обявиха, че ще оспорват здравната карта и пред Комисията за защита
от дискриминация, като ще бъде информирана и Комисията за защита от конкуренцията. Здравната карта не
била обсъждана предварително нито от Националния съвет за тристранно сътрудничество, нито в Надзорния
съвет на НЗОК. Според БСК с някои постановки в националната карта се нарушават основни конституционни
принципи като равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията, равен достъп до
медицински услуги и недопускане на дискриминация. От работодателската организация обявиха, че са
обезпокоени от задължението НЗОК да сключи договор за работа само с 57 болници, които са държавна
собственост и са изрично посочени в приложен към здравната карта списък. За другите лечебни заведения у
нас се предвижда взаимоотношенията със здравната каса да се регулират на база на субективна преценка с
касата, мотивират решението си от организацията. Според камарата така се нарушава и свободата на
потребителите за избор на болница заради очакваните различия в стойността и качеството на медицинските

услуги, които се предлагат от задължително финансираните от здравната каса болници и всички останали. От
БСК смятат, че е недопустим и редът, и начинът на използване на средствата от НЗОК да се определят с
решение на правителството, а не от Надзорния съвет на касата, който по закон трябва да се занимава с това.
Работодателите ще инициират провеждането на широк обществен дебат с представители на частния бизнес,
лекарските организации, потребителите на здравни услуги и други заинтересовани страни.
От лекарския съюз обявиха пред „Класа“, че не са разглеждали здравната карта на Управителен съвет и не
могат да дадат официално становище. Националната здравна карта бе представена официално от здравния
министър д-р Стефан Константинов в началото на февруари. Нейната цел е да определи какви са нуждите на
населението от болници, лекари и медицински центрове у нас.
√ Акад. Никола Съботинов, председател на БАН: Очакваме финансирането на академията да се подобри
http://www.klassa.bg/news/Read/article/160909_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4.+%D0%9D%D0%B8%D0%BA
%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D
0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%
D0%91%D0%90%D0%9D%3A+%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5+%D1%84%D0
%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D
0%B0+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+
%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8
- Акад. Съботинов, във вторник премиерът Бойко Борисов заяви, че промените в Закона за БАН са били
приети единодушно от всички партии. Така ли го приеха и учените?
- Ние също го приехме така. Даже участвахме в изготвянето на този нов проект за закон за изменение и
допълнение на Закона за Българската академия на науките. Мисля, че се получи добре. Освен
представителите на политическите сили участва и министърът на образованието, младежта и науката Сергей
Игнатов, както и наши представители. Всички стигнаха единодушно до един проект, който ще бъде внесен в
парламентарната комисия по образование и наука и след това ще се обсъди в пленарна зала. Предполагам,
че на 9 март ще бъде внесен в комисията по образование и до един месец той ще бъде приет в парламента.
- Кои са основните положения в него?
- Има три основни положения. Това са: Съветът на настоятелите, който се изгражда към БАН, който ще бъде с
четиригодишен мандат. Вторият момент е, че академията ще бъде на пряк отчет пред българския парламент.
Третото е, че проектът за закон ще се съгласува със Стратегията за научни изследвания.
- Кои ще са представителите на Съвета на настоятелите и какви дейности ще извършват те?
- В Съвета на настоятелите ще участват общо 18 души, като 13 от тях ще са с право на глас, а останалите 5 ще
са без право на глас. От тези 13 ще има двама представители на министерства, определени с решение на
Министерския съвет. Предполага се, че това ще бъдат министърът на финансите Симеон Дянков и
образователният министър Сергей Игнатов. Ще има един представител на Сдружението на общините у нас.
Това е добре, защото поначало БАН започна активна дейност, свързана с различните райони на страната. Ще
участват и двама представители на Националните представителни организации на работодателите. Това ще
бъде връзката между бизнеса и академията. Другите, които ще се включат в настоятелството, са представител
на Съвета на ректорите на висшите училища, двама представители на юридически лица с нестопанска цел в
областта на науката или изкуствата, като например Съюза на учените в България. Освен това като членове ще
бъдат включени предишният председател на БАН, двама изявени учени от академията, определени от
общото събрание, както и двама чуждестранни учени по предложение на Европейската научна фондация. Без
право на глас в съвета ще бъдат председателят на парламентарната комисия по образование, в случая Огнян
Стоичков, представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, на Сдружението на
банките и на дарители на академията. В членовете, които нямат глас, се включва и настоящият председател
на БАН, който ще ръководи Съвета на настоятелите.
- Какви функции ще изпълнява този съвет?
- Важно е да се каже, че този съвет преди всичко ще подпомага развитието на академията и нейното
ефективно управление, управлението на финансовите средства и собствеността й. В дейностите му се
включва и съгласуване на внесените в общото събрание приоритети на научноизследователската дейност на
БАН, ще прави предложения във връзка със стратегическия план на академията и водещи проекти. Също така
той ще дава мотивирани становища до общото събрание на академията за изменение и допълнение на
устава на институцията, както и за създаване, закриване и преобразуване на академични институти и други
самостоятелни структурни звена. Тези становища ще бъдат отправени към общото събрание на БАН и
окончателните решения ще се взимат оттам, т.е. академията продължава да функционира и нейните
ръководни органи запазват функциите си. Добре трябва да се знае, че Съветът на настоятелите няма да
извършва оперативна управленска дейност, а тя ще е функция на нейните ръководни органи – общото
събрание на БАН, Управителния съвет и председателя на академията. Една от важните функции на съвета е,

че ще трябва да съдейства за осигуряване на необходимите бюджетни средства за академията. В момента
финансирането на БАН е под всякаква критика и се надявам, че с дискусии и обсъждания ние ще можем да
съдействаме да го подобрим. Всички решения от Съвета на настоятелите ще се взимат с мнозинство 2/3 от
списъчния състав. След това тези решения ще се отправят за съгласуване до общото събрание на БАН.
- Притеснява ли ви фактът, че министър Дянков ще бъде един от настоятелите на БАН, след като много пъти
сте заявявали, че той иска да закрие академията?
- Сега вече се надявам, че няма да иска да я закрива. Академията има международна оценка, която показва,
че тя работи добре. Надявам се, че като почнем да работим вече на една маса, всички ще разберат какво
прави академията, какви резултати има, от какво се нуждае, за да бъде полезна на България.
- Как ще става отчитането пред парламента?
- Председателят на БАН ще представя годишния отчет на БАН в срок до 30 април, както и за дейността за
цялостната дейност на академията и всички академични институти, а това, дали се одобрява или не, ще бъде
отразено в бюджета за следващата година. Така отчитането ще бъде по-прозрачно. Ще се отдаде и
необходимото внимание на БАН и ще има подобрение на взаимодействието ни с правителството, с бизнеса, с
висшите учебни заведения и, разбира се, с парламента, който е основен за развитието на академията.
- Въпреки че промените са съгласувани, субсидията на БАН остава същата. Как ще се справите с нея?
- Очаквам, че ще се намерят начини, за да можем да продължим да работим нормално. Сега академията
функционира в един режим на страшен недоимък, като парите не достигат и за изплащане на 70-75% от фонд
„Работна заплата“. Не можем да поддържаме инфраструктурата си, сградния фонд, не можем да осигурим
необходимите условия да функционират институтите и да изпълняват проектите, по които имат ангажименти.
Средства за заплати почти няма, като главно средствата за заплати се осигуряват от бюджетната субсидия. За
да функционира инфраструктурата на академията, ние трябва да осигурим условия. Във вторник на
връчването на годишните награди за учени „Питагор“ премиерът Бойко Борисов каза, че ще помисли за
науката. Той знае в какво положение се намираме и смятам, че ще се постарае нещо да направи. Трябва да
има някаква корекция, защото не може да продължаваме така. Бюджетът, който беше определен на
академията, не беше достатъчно добре обмислен, той е много рестриктивен и определено не е бюджетът,
който е нужен на академията.
- По какъв начин ще протече реформата оттук нататък?
- При нас реформата продължава. Още като поех поста председател на БАН, казах, че ще започна реформи в
академията. Първата крачка беше международната оценка, след това подобрихме съотношението възрастни
– млади хора, направихме пенсиониране на 500 души на академията. Започна наемане на млади хора, което
за съжаление спря заради жестоката финансова криза, която ни удари. Следващата крачка беше промяна в
структурата. От 69 института ние направихме 42, които са разпределени в девет важни направления, свързани
с развитието на държавата, и които отговарят за европейските приоритети. Тази структура е факт и тя
функционира. Има още какво да реформираме, но то е свързано с финансови средства. Там, където имаме
повече администрация, която трябва да освободим, за да го направим, трябва да имаме възможност да
платим обезщетения и отпуски. Вече всички служители знаят показателите си, след като направихме
атестацията, и могат да получават диференциално заплащане на базата на качеството на техния труд. Това
обаче също не го прилагаме, защото нямаме средства за заплащане. Сега средствата, които получават
работниците, са под необходимия минимум. Това, което зависи от нас, сме го направили, сега очаквам
държавата да ни помогне, защото реформи без финансиране не стават. Почти сме приключили с
формирането на всички структурни звена. Миналата година намалихме с близо 1000 души броя на
служителите в академията, т.е. една част от ненужния персонал го освободихме, сега остава да довършим
нещата, но това може да стане, след като имаме допълнително финансиране.
вестник Дневник
√ Работодатели ще атакуват в съда здравната карта
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/03/01/1052559_rabotodateli_shte_atakuvat_v_suda_zdravnata_karta/
Българската стопанска камара (БСК) излезе вчера с позиция срещу приетата преди дни от правителството
Национална здравна карта. Организацията определя документа като дискриминационен заради факта, че
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще е длъжна да сключи договор само с 57 държавни
болници, а останалите здравни заведения ще трябва да се конкурират, за да работят по клинични пътеки.
Резултатът от това е, че в много градове може да не остане болница, която да предлага гарантираното на
здравно осигурените безплатно лечение. Другият проблем е, че държавните заведения ще са
облагодетелствани, в тях ще се изливат всички пари и ще се спре всякаква частна или общинска инициатива.
От БСК обявиха, че ще атакуват здравната карта във Върховния административен съд (ВАС) и ще сезират
комисиите за защита от дискриминация и за защита на конкуренцията. Във ВАС вече има жалба от

пациентски организации срещу заповедите на здравния министър Стефан Константинов, с които бяха
назначени комисиите, изработили областните карти. Тези комисии прецениха къде и какви болници трябва
да има.
"Обезпокоени сме от някои постановки, залегнали в здравната карта, които са в противоречие с
конституционните принципи за равнопоставеност на собствеността, гарантиране на конкуренцията,
недопускане на дискриминация и равен достъп до медицински услуги за всички български граждани", пише в
позицията на БСК.
Организацията протестира и срещу факта, че картата не е обсъждана нито в Националния съвет за тристранно
сътрудничество, нито в надзорния съвет на НЗОК, в които участват представители на работодателите, които са
и осигурители. "По този начин реалните приносители към бюджета на НЗОК са лишени от право на мнение за
изразходването на техните средства", твърдят от БСК.
При представянето на картата в началото на февруари здравният министър д-р Константинов обясни, че по
закон е длъжен да посочи болниците, с които НЗОК трябва да сключи договор. Те са само държавни, защото
само тях министърът може да контролира. Според Закона за лечебните заведения обаче здравната каса е
длъжна да сключи договор с всички лечебни заведения, които поискат това и отговарят на условията.
Така на практика от здравната карта още нищо не зависи, тъй като в момента НЗОК не може да откаже на
нито една клиника да работи по клинични пътеки. По принцип болниците се издържат със средствата от
касата, дори и частните. Както "Дневник" писа, промените, които биха отсели болниците, няма да бъдат
приети през тази изборна година.
Преброяването на болничните легла показа, че в момента те са 44 441, а са нужни максимум 43 984.
Проблемът е, че има области, в които са доста повече (София, Пловдив, Плевен), а другаде - в Кърджали,
Разград, Силистра, Хасково, Шумен, Ямбол, има недостиг.
√ Инфлацията в еврозоната през февруари нарасна до 2.4% на година
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/01/1052528_inflaciiata_v_evrozonata_prez_fevruari_narasna_do_24/
Инфлацията в еврозоната през февруари нараства на 2.4% на годишна база, показват експресните данни на
Евростат. Според статистиката през януари цените на потребителските стоки се повишиха с 2.3% спрямо
същия месец предходната година.
Експресните данни не предлагат разбивка за това кои групи стоки поскъпват най-много през съответния
месец. Подробната статистика ще се появи след на 16 март. Предварителните данни може да бъдат
ревизирани, но обикновено съвпадат с официалните. През декември инфлацията в еврозоната беше 2.2% на
годишна база, а през януари се повиши до 2.3%. Това е над нивото от 2%, което Европейската централна
банка се стреми да поддържа.
Европейската комисия прогнозира по-висока инфлация за цялата 2011 г., като ревизира очакванията си от
1.8% от ноември на 2.2%. Това ще се дължи главно на повишаването на цените на енергийните ресурси, пише
"Блумбърг". Цените на суровия петрол се повишиха с 15% от средата на февруари, като един от факторите е
кризата в арабския свят и най-вече ситуацията в Либия, допълва агенцията.
Данните на Евростат в края на годината показваха, че са поскъпнали най-много енергоносителите - с 11% на
годишна база, което логично увеличава с над 5% на годишна база и разходите за транспорт. Акцизните стоки
също поскъпват значително като резултат от предприетите в редица европейски страни фискални реформи за
намаляване на дефицита в бюджета.
√ Безработицата в Европа леко намаля, но остава висока
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/01/1052533_bezraboticata_v_evropa_leko_namalia_no_ostava_visoka/
Безработицата в Европа се понижи през януари спрямо декември, достигайки най-ниското си равнище за
последните 13 месеца. Тя обаче все още остава прекалено висока и се определя като една от най-сериозните
заплахи за възстановяването.
Безработицата в еврозоната достигна 9.9% през януари от 10 на сто през предишния месец. За целия
Европейски съюз показателят се понижи с 0.1 процентни пункта на месечна база до 9.5%.
Безработните във валутния съюз са намалели със 73 хил. души през януари. Общият брой на трудоспособните
хора без работа е 15.8 млн.
Най-големи остават стойностите на показателя в страни, които са в центъра на дълговата криза като Ирландия
и Испания. Това означава, че те ще продължат да забавят растежа в съюза, като големите икономики
продължават да го теглят напред.
Ситуацията продължава да се подобрява в Германия. Според националната статистика на страната през
февруари безработните са намалели с цели 52 хил. души. Това е понижило стойността й за месеца до 7.3% от
7.4 на сто за януари.

"Търсенето на работа се повиши допълнително", коментира председателят на Федералното бюро по труда на
страната Франк-Юрген Вайсе.
Безработицата в Германия е намалявала през всеки от последните 19 месеца с изключение на декември.
Лекото увеличение през последния месец на миналата година е свързано с най-студената зима за последните
40 години.
Подобрението на трудовия пазар в страната води до постепенно увеличаване на вътрешното потребление,
което е един от основните двигатели на икономиката.
"Допълнително увеличение на заетостта ще доведе до ръст в заплатите и съответно ще стимулира частното
потребление", се казва в доклад на Европейската комисия. Според него икономическото състояние на
страната ще продължи да се подобрява.
√ Позитивната вълна на капиталовите пазари подкрепи и взаимните фондове
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/03/01/1052536_pozitivnata_vulna_na_kapitalovite_pazari_podkrepi_i/
След като близо две години пазарът на взаимни фондове се движеше само от инвестициите на регионалните
и развити пазари, дойде моментът той да получи тласък и от българския капиталов пазар. Благодарение на
оптимистичната вълна и у нас от средата на януари индустрията на взаимни фондове расте с нови 2% през
февруари.
Нетните активи в сектора вече са около 785 млн. лв., от които 485 млн., или 62%, се падат на българските
колективни инвестиционни схеми. Това показва месечната статистика на пазара по данни на Българската
асоциация на управляващите дружества.
Най-силно се представят рисковите фондове в български акции, някои от които само за месец увеличават
нетните си активи с 5-10%, колкото е и средният ръст на основните индекси на Българската фондова борса
(БФБ) за последните 30 дни. С над 10% пък се увеличават средства под управление на няколко фонда - "Алфа
индекс топ 20", "Ти Би Ай Хармония", "ОББ премиум акции", "КТБ фонд акции", "Бенчмарк фонд 2 - акции",
както и младият фонд "Елана фонд глобални акции".
Засега повечето рискови схеми отчитат повишение на нетните си активи по-скоро заради увеличаването на
стойността на инвестициите им, отколкото заради привличането на свеж ресурс от съществуващи и нови
клиенти. Все пак нови инвестиции не са липсвали.
"През февруари бяхме свидетели на висока волатилност на пазарите, като по време на спадовете
институционални инвеститори, а и индивидуални се възползваха от ниските цени и направиха нови
инвестиции", каза Явор Ачев, представител на "Пайъниър инвестмънтс" за България. По думите му до 18
януари групата има нетни продажби за над 4 млн. лв.
Възвръщане на интереса към по-рискови вложения отчетоха и други компании, още повече че и лихвите по
депозитите плавно се понижават. "През последните няколко месеца лихвите по депозитите започват да
намаляват, а се увеличава интересът към алтернативни инвестиции като злато, акции, имоти и други. По тази
причина очакваме хората да се завърнат и към вложения във взаимни фондове", каза преди дни Момчил
Андреев, изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
Отделно от това маркетинговите продукти на някои дружества успяха да задържат и дори леко да повишат
клиентската си база. Те предлагат спестовните планове, позволяващи малки, но регулярни вложения във
взаимни фондове. Пазарът отчита близо 5000 плана за година на маркетиране. Основна част от тях са на
лидера по пазарен дял "Пайъниър инвестмънтс".
От "Ти Би Ай асет мениджмънт" пък посочиха наскоро, че последните месеци наблюдават ръст на средния
размер на вложенията - от 50 - 100 лв. до 2000 - 10 000 лв. - нива, които не са виждани от времената на бум
през 2007 г.
Инвеститорите, които са направили свежи вложения през последната година, вече, изглежда, са
възнаградени за доверието си, тъй като освен фондовете на чужди пазари доходност над средната на пазара
отчитат вече и местните схеми.
Така например, ако за последните 12 месеца основният индекс на БФБ - SOFIX, е напреднал с 4.95%, то
няколко фонда постигат изпреварваща възвращаемост с между 5 и 15 процентни пункта. Това са "ОББ
премиум акции" с 19.52% доходност за последните 12 месеца, "ПИБ Авангард" със 16.33% и "КД Акции
България" с 10.46%.
Донякъде постигането на така желаната "алфа", т.е. доходност над средната за пазара, се дължи на
преструктурирането на вложенията на фондовете. Представянето на нашия фонд "ОББ премиум акции" се
дължи на преструктурирането на портфейла му през последната година. Увеличихме тежестта на експортно
ориентираните компании и на тези, печелещи от поскъпването на борсово търгуваните стоки, коментира
пред "Дневник" Алексадър Маджиров, портфолио мениджър в "ОББ асет мениджмънт".
Именно тези компании постигнаха значително възстановяване на корпоративните си резултати през 2010 г.,
което се отрази силно позитивно и на цената на акциите им.

В краткосрочен аспект от началото на 2011 г. най-силно се представят индексните фондове, което е
естествено на фона на краткия срок, в който индексите се повишиха и в който трудно фондовете могат да
направят нужното преструктуриране, за да постигнат тяхната възвращаемост.
Основните показатели на пазара у нас напреднаха с между 15 и 24% за този период. След индексните
фондове са схемите с фокус върху български книжа и фондове с инвестиции върху регионалните и развитите
капиталови пазари.
Вестник Сега
√ За месец кабинетът натрупа 1/4 от дефицита за годината
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8529&sectionid=16&id=0000101
Само за месец правителството е инкасирало 1/4 от допустимия по закон дефицит за цялата 2011 г. Хазната
започва новата година на минус от 477 млн. лв., става ясно от бюлетина за изпълнението на бюджета към 31
януари, оповестен вчера. До 31 декември финансовият министър трябва да се вмести в 2 млрд. лв. дефицит,
ако ГЕРБ не иска за трета поредна година да актуализира бюджета.
За сравнение дефицитът през януари 2010 г. бе само с 22 млн. лв. повече от сегашния, а през миналата година
дупката в хазната достигна 2.8 млрд. лв. и с това надскочи поставения от Брюксел таван от 3% от БВП.
Тазгодишният януарски дефицит се дължи основно на плащането на лихвите по външните и вътрешните
заеми, което става през два месеца от годината - януари и юли, твърдят от МФ. През първия месец от
годината са преведени 234 млн. лв. за тази цел. Иначе направените харчове са с 95 млн. лв. по-малко от м.г.,
изтъкват от финансовото ведомство.
От данните на министерството обаче се вижда, че проблемът продължават да са слабите приходи. През
януари те не само не се подобряват, но дори се влошават с около 70 млн. лв. в сравнение с м.г. Става дума
предимно за акцизите върху цигарите, от които са събрани 183 млн. лв. по-малко, отколкото същия период на
м.г. Обяснението на финансовото министерство е, че миналия януари приходите от налога са били сериозно
завишени заради презапасяването на фирмите с бандероли с по-ниската ставка преди шоковото вдигане на
акциза от началото на 2010 г. Останалите основни данъци са на нивата от м.г. - ДДС, данък върху печалбата и
върху доходите на физическите лица. Това обаче изобщо няма да е достатъчно, за да измъкне бюджет 2011,
защото тази година по план трябва да се съберат с 1.7 млрд. лв. повече пари от данъци в сравнение с 2010 г.
Иначе няма как държавата да си осигури разходите, които през т.г. се планира да бъдат с около 1.5 млрд. лв.
повече от миналата.
С това лошите новини не свършват - само за месец фискалният резерв се е стопил със сума, по-голяма дори от
инкасирания дефицит. Намалението е с 600 млн. лв. - от 6 млрд. на 5.4 млрд. лв. Освен заради дупката в
хазната правителственият депозит се е свил и заради върнати 300 млн. лв. по ДЦК, става ясно от обясненията
на финансовото министерство.
Въпреки това във финансовото министерство са оптимисти, че ще изпълнят плана си за дефицит от 2.5% от
БВП. "Разчетите за 2011 г. сочат, че изоставането по отношение на акциза върху тютюневите изделия през
януари ще бъде компенсирано още през февруари, с което приходите от акцизи за двата месеца на 2011 г. ще
бъдат по-високи от тези за същия период на 2010 г.", обясняват от МФ. Освен това скокът на цените на
горивата и други основни суровини, включително и храните, също вероятно ще помогне. През февруари за
първи път ще се отчете ефектът от повишената с 1.8% пенсионна осигуровка и от вдигнатите с 5.6%
осигурителни прагове. Главната надежда на Дянков обаче е да се сбъдне прогнозата за икономически ръст от
3.6%, което със сигурност ще спаси хазната.
Залогът за финансовия министър е голям, защото европейските институции замразиха процедурата за
свръхдефицит срещу България именно с уговорката, че тази година страната ще успее да влезе в допустимите
3%. Освен това министърът си е поставил като основна цел за годината да убеди парламента да гласува
конституционни поправки, които ще сложат допълнителни ограничения на дефицита.
√ Край политиците има твърде много олигарси и малко хора от реалния бизнес
Диян Божидаров
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=8529&sectionid=5&id=0000901
След 50 г. България няма да има селско население, посочиха апокалиптично експерти на БАН. Добре, че в
момента се извършва преброяване, та и те направиха преглед на човешкия материал. Ако бяха анализирали
стопанските ресурси, прогнозата можеше да е още по-трагична - след 50 г. България няма да има икономика.
За да има страната ни икономика, трябва да е ясно каква. А това може да стане само ако темата влезе в
дневния ред на обществото. Да има воля, разбиране и оценка на важността й. За 20 г. България избра

формата на държавното си устройство, външните политически приоритети, но почти не отвори дума за
икономиката. А за да е конкурентна, трябва да знае силните,
слабите й страни и източниците за развитие
Това не е петилетен план. Това е стратегия, която страната трябва да следва десетилетия, независимо от
властовата конюнктура.
Ако в главите на политиците има нещо по въпроса, то е каша. Еврокомисарят Кристалина Георгиева се обяви
за зелен растеж. Но премиерът Бойко Борисов задочно влиза в противоречие с нея. Дали защото нещичко е
чул, пък не е разбрал, или заради стремеж да се хареса на всички, "стратегическата му мисъл" е чужда на
логика: един път "чистата ни земя" произвежда екологични домати и краставици; втори път изхранваме света
с тях, трети път "произвеждаме вода". Как тъй ще храним света с чиста продукция, след като ударните добиви
изискват ГМО, не е ясно. Ясно е единствено, че Борисов е естет: "Като отидеш в Северна България, все едно
вечер си в приказките - червените лампички светят, стотици хиляди перки се въртят."
Творчески безпорядък цари и край президента Първанов. Мъчи се да извежда приоритети, да възлага задачи
на научни колективи. Нека обаче да видим какво пише в "Стратегия за ускорено развитие на икономиката",
изготвена през 2007 г. от БАН. За аграрния сектор например се препоръчва създаването на "50-60 хил. частни
модерни земеделски стопанства и 15 000-20 000 ферми". В същото време като условие за прогрес е посочено
уедряване на земята. Как при толкова много стопанства? Така стратегията се превръща в един добронамерен,
но теоретичен документ. Както многото частни стопанства, така и уедрената земя
биха могли да бъдат път към благоденствие
Но са различни пътища, които изискват различни ресурси.
Първанов настоява да развиваме приоритетно ядрената енергетика. ГЕРБ подмята за зелена икономика и тъй
като тя е залегнала в европейската стратегия до 2020 г., е ясно, че ще се акцентира върху нея. Финансовият
министър Симеон Дянков вижда България като данъчен рай, който ще привлича капитали.
Капитали се привличат с малко бюрокрация, електронни услуги и най-често - с евтина работна ръка.
Електронни услуги няма, а икономическият министър Трайчо Трайков не иска да се хвалим с евтина работна
ръка. Смята, че трябва да се рекламираме с квалифицирана. Но в какво? То трябва да е наистина уникално, за
да бъде 7-милионно застаряващо население привлекателно за инвеститор. Но многото университети знания
и технологии ли създават? И да ги виним ли на фона на описания по-горе хаос?
Държавата може да е заспала, но светът е жив, променя се, българският бизнес също търси ниши. За
"Булгартабак" напират корейска и японска компания, в Ловеч ще се сглобяват китайски автомобили. И това не
е случайност, не е цикличност в конюнктурата. Икономическата експанзия идва от изток. Вместо с
подслушвания и лични компромати българските политици най-после трябва да погледнат променящия се
свят,
с мисъл за десетилетия напред
България спи, но не е спяща красавица. Конкурентните предимства, на които може да разчита, са малко,
разпиляното време ги орязва още повече. Принц няма да дойде.
Дебатът по икономическите перспективи няма да е лесен. Вероятно ще разсее някои заблуди, че
традиционният за нас морски туризъм има бъдеще. Но може да открие други перспективни форми на
туризъм. А може и неприятно за мнозина да се разрови в същината на "зелената икономика" - скъп ток и
унищожаване на обработваема земя в името на ветгрогенераторите, ужасна естетика (снимка на нос
Калиакра с рекламна туристическа цел вече не може да бъде направена нито от въздух, нито от море - в
кадър влизат десетки перки). Но дебатът е нужен, за да намери балансите и приоритетите.
Като стана дума за инертността на политическите лидери, то следва да отчетем и друга тяхна грешка. Твърде
много олигарси има край тях, но твърде малко хора от реалния бизнес, от този, който не разчита на
политическо покровителство. Затова и съветите, и решенията им в повечето случаи са в полза на точно
определени хора и във вреда на всички, които искат честна конкуренция, прозрачна среда и не са склонни да
дават подкупи. Практиката изобилства с лоши примери в това отношение. А повече съвети от живата
икономика няма да са излишни, тъй като махалото отдавна е ударило в политиканстването и популизма.
Вестник Новинар
√ Всеки втори младеж у нас без квалификация
http://www.novinar.net/news/vseki-vtori-mladezh-u-nas-bez-kvalifikatciia_MzUxOTsxNw==.html
Всеки втори младеж до 25 години е без квалификация. Това заяви в ефира на БНТ зам.-председателят на
Българската стопанска камара Камен Колев. Той уточни, че не става дума за висше образование, а за
квалификация. Колев бе категоричен, че нуждите на бизнеса се разминават с кадрите, които излизат от
университетите у нас. „Смятам, че и работниците трябва да дадат своя принос за повишаването на
квалификацията си”, обясни Колев.

Димитър Манолов от КТ „Подкрепа”, който също бе гост на телевизията, от своя страна обясни, че
работодателите поставят прекалено високи изисквания пред младите хора, търсещи работа. „Трябва да се
потърсят отговорностите, които от една страна са на образователната система, от друга страна са на
работодателите, които стоят настрана от тези проблеми", категоричен е той.
За повишаването на цените представителят на синдикатите коментира, че втора поредна година се правят
опити да бъдат замразени доходите на хората. „Държавата проспа своите пазарни възможности да се намеси
в цените на зърнения пазар. Притесняваме се, че от тук нататък ще започне да се бута инфлацията. Нека
държавата да компенсира доходите, но не искаме чрез цените да се води социална политика", заяви
Манолов.
От своя страна зам.-председателят на Българската стопанска камара коментира, че пазарът определя цените.
По неговите думи има ясно изразена инфлация при пазара на горивата. „Действително има монопол на
пазара на гориво, но всъщност тя предлага цена, която е под международната", уточни той. Колев допълни,
че е проблемна методиката, по която се формулират тези цени и така не се стимулурат търговците да
намаляват цените си.
„Държавата има ангажимент да определя цените на енергетиката и водоснабдяването. Правят си каквото си
искат. Комисията седи и си кима умно", контрира го Манолов.
Христина Христова: Таванът на цените няма да реши проблемите
Поставянето на таван на цените няма да реши проблемите с покупателната способност, тъй като България
отдавна е свободен пазар, смята председателят на НДСВ Христина Христова. Установеният от Евростат
проблем е ниската събираемост на данъците, уточни тя.
„Има данни, че около 2-2,4 млрд. лева не се събират в бюджета заради контрабандата. Статистиката показва,
че разходите на българи за цигари са намалели през последните два месеца. Дали българите пушат по-малко
или просто купуват цигари без бандерол”, попита Христова.
Високата инфлация, високите цени, намалената покупателна способност и ниските доходи на населението
показват, че България реално не излиза от кризата, алармира лидерът на жълтите.
√ 10,2 % безработица у нас
http://www.novinar.net/news/102--bezrabotitca-u-nas_MzUxODszOA==.html
Безработицата у нас през януари е достигнала 10.2%. Това показват последните данни от европейската
статистическа служба "Евростат". Само преди година безработицата е била до 9 на сто. През последните шест
месеца обаче тя не слизала под 10 %, отчитат евростатистиката. През последното тримесечие на 2010 година
тя била 10,1%. Според данните на "Евростат" безработицата в ЕС се запазвала на нивото от началото на 2010
г., съответно 9.9% и 9.5%. На месечна база обаче се наблюдавало дори понижение от 0.1 %.
Междувременно от финансовото министерство обявиха, че за януари бюджетът е с дефицит от около 470
млн. лв. През януари 2010 годна бюджетният дефицит бе по-голям с около 20 млн. лева и достигаше близо
500 млн. лв.
Причината за януарския дефицит са плащанията на лихви по външния дълг. Приходите в бюджета през
януари са за над 1.6 млрд. лв., което според данните означава, че е изпълнен 6.4% от плана за приходи за
годината.
www.news.bg
√ Изоставаме при покриване на евродирективите за зелена енергия
http://news.ibox.bg/news/id_483452242
Има опасност България да не изпълни задълженията си по директивата за възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) - да има 16 % дял на енергията от тях.
Това алармират производителите на екологична енергия в отворено писмо до президента, премиари и шефа
на парламентарната икономическа комисия.
Представителите на Асоциацията на производителите на екологична енергия изразиха съмнения в
твърденията на икономическото министерство, че България няма да срещне затруднения при изпълнение на
задължението си за 16 % дял на зелената енергия до 2020 г.
Те припомниха, че освен тази крайна цел, страната ни трябва да изпълни междинната, която е за 10,72 % дял
на ВЕИ до 2011 г., което не може да бъде постигнато.
Според асоциацията все пак ангажиментът за 16 % дял в 2020 г. е постижим, но е наложително всички
отговорни институции да предприемат необходимите мерки, съобразно компетенциите и правомощията.
Необходима е целенасочена политика за насърчаване на сектора, настояват производителите на екоенергия.

Те изтъкнаха, че голяма част от инвеститорите в сектора са били принудени да откажат или замразят
инвестициите си още през 2009 година.
По думите на председателя на асоциацията Велизар Киряков, ако България не изпълни задълженията си за
ВЕИ, ще трябва да плати значителни глоби с бюджетни средства, а също и да покрие разликата между
задължителния и реализирания дял на енергията от ВЕИ чрез закупуване на статистически прехвърляния от
други страни. Сумите могат да надхвърлят 400 млн лева с всеки процент, с който България не достигне
индикативната си цел.
От Българска фотоволтаична асоциация изтъкнаха, че ако в закона за ВЕИ влезе фиксирана тарифа, ще е
голям плюс, тъй като инвеститорите ще имат яснота. Единствено с фиксирана тарифа може да се създаде
местен пазар, категорични са производителите на екоенергия. Те подчертаха и че трябва да се изгради
устойчив пазар в сектора, като изтъкнаха, че така ще бъдат създадени много работни места.
От асоциацията са категорични, че цената на ВЕИ постепенно ще започне да намалява. Докато при цената на
конвенционалните енергийни източници няма изгледи за спад.
От Националния съюз на независимите енергопроизводители алармираха за неравнопоставеност на пазара.
Според тях например малките ВЕЦ са силно ощетени. В неизгодна позиция са новите производители.
По отношение на лансирането на биомасата като основен възобновяем енергиен източник в България от
Асоциацията на производителите на екоенергия посочиха, че използването на дърва за горене за отопление
не е устойчиво решение, тъй като за всеки киловатчас енергия, произведена от биомаса, се освобождава
въглероден двуокис.
Това може да се избегне само, ако добивът на дървен материал е съпроводен със залесяване на идентични и
по-големи площи, категорични са от асоциацията. Освен това те посочиха, че в цената на биомасата има
компонента за гориво и поради факта, че се ползва транспорт за превозването й, което означава, че
зависимостта от цената на петролните горива се запазва.
И все пак биомасата има огромен потенциал в България. Сламата се изгаря по полетата, стърготините от
дървообработващата промишленост се превръщат в огромен замърсител, тъй като при гниенето им се
отделя метан, посочи Стоян Тенчев - шеф на Националния съюз на независимите енергопроизводители.
Той изтъкна, че голям резерв съществува и в отпадната топлина. Никой не мисли как да бъде оползотворена
в енергия, а такива разработки има, каза той и посочи такава на български професор за превръщане на
топлинна енергия в електроенергия до 90 %. Много топлина не се оползотворява - например в стъкларски
заводи, леярни и други производства, подчерта Тенчев.
www.money.bg
√ Срив в събираемостта на акцизите: Задава се актуализация
http://money.bg/news/id_1767378870/Срив_в_събираемостта_на_акцизите_Задава_се_актуализация
Дефицитът по консолидираната фискална програма за януари е в размер на 477 млн. лв. като се формира от
дефицит по националния бюджет в размер на 394,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 82,6
млн. лева. Това посочват от финансовото министерство оглавявано от вицепремиера Симеон Дянков.
Постигнатият резултат е с близо 22 млн. лв. по-добър от данните за януари 2010 г. но буди поводи за
притеснения заради спада в събираемостта на акцизите, увеличените разходи по някои пера и слабият ефект
от вдигането на осигуровките.
От финансовото министерство посочват, че големия дефицит се дължи основно на изъвршени плащанията по
дълга. По думите на икономиста от Иниститута за пазарна икономика обаче направените разходи в това
отношение са само с 15 млн. лв. по-малки в сравнение с януари 2010 г. и не трябва да служат като извинение.
Разглеждайки приходната част на бюджета откриваме, че общите данъчни постъпления(преки данъци, ДДС,
акцизи, осигурителни вноски, мита и др.) са в размер на 1 439,8 млн. лв. Това е със 120 млн. лв. по-малко
сравнение със януари 2010 г.
Според Петър Ганев въпреки увеличените осигуровки реалният дефицитът в системата е по-голям от този
през миналата година. По думите на експерта увеличението на осигурителните прагове и на социалните
осигуровки ще продължи да оказва по-скоро негативна роля, отколкото да помогне, каквото беше
намерението на правителството. Решение на проблемите на без да се мине през актуализация е възможно
единствено ако инфлацията забърза своя ход, което от своя страна да доведе до повишени нетни
постъпления.
Подобно мнение изказа и икономиста от Индъстри Уоч Георги Стоев, като допълни, че бюджетът още при
самото му създаване е оставил впечатление за по-късна ревизия. Стоев посочи, че желаният от
правителството номинален растеж на БВП с 10% може и да се случи, но реалният скок на икономиката е повероятно да бъде нулев, вместо 3.6% прогнозирани от правителството. Очакванията за постъпления от
корпоративен данък също са завишени.

Макар при преките данъци(корпоративен и ДОД) да се забелязва минимално повишение от 4 млн. до 223
млн. лв. е важно да се отбележи, че точно с толкова е спадът в приходите при ДДС до 470.9 млн. лв.
При акцизите обаче се отчита забавяне с цели 115.6 млн. лв. спрямо януари 2010 г. когато икономиката ни все
още беше в рецесия. Според Стоев по-ниските постъпления сега не може да бъдат оправдани с
презапасяването с цигари, на което бяхме свидетели през първия месец на 2010 г. което съответно
предизвика и ръст на постъпленията от акциза.
Ограничаването на контрабандата на цигари е една от основните мерки, които може да се предприемат,
защото потребителите в противен случай притиснати от ниските си доходи ще продължат да купуват
безакцизни цигари и от това да страда бюджета, посочи Стоев.
Тази област е една от малкото, която без да се преминава през законови промени може да подобри
постъпленията, смята и Петър Ганев.
Намаляването на разходите по консолидирания бюджет с 95 млн. лв.е сред положителните тендецнии в
данните за февруари В структурно отношение спрямо януари 2010 г. капиталовите разходи, разходите за
субсидии за нефинансови предприятия и разходите за заплати и осигурителни вноски са по-ниски, докато
нарастване има при здравноосигурителните плащания.
Относно разходната политика на правителството Георги Стоев посочи, че политически отговорността за това
трябва да бъде разпределена върху отделните министри и да не седи единствено върху плещите на
финансовия министър и премиера. Ако трябва да има съкращения във културата или земеделието или други
сектори то ресорните министри също трябва да носят отговорност за това.
Фискалният резерв към 31.01.2011 г. е в размер на 5,4 млрд. лева. Спрямо декември 2010 г. той е намалял с
600 млн. лв, тъй като както досега е служил като един от основните кредитори на бюджетния дефицит. С
наличността във фискалния резерв са направени и плащания по външния дълг.

