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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

BIG  5 
 

 
√ „Зелена книга” за финансови услуги ще уеднаквява капиталовия пазар 
 
Имаме позиция пред Европейската комисия в защита на българските потребители и фирми 
 
„Зелената книга” за финансовите услуги на дребно „Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за 
потребителите и предприятията“ цели развиването на единен европейски пазар за дейности като застраховане, заеми, 
плащания, текущи и спестовни сметки и други инвестиционни продукти на дребно. 
 
Тя е част от изпълнението на Плана за действие за постигане на единен европейски капиталов пазар и Европейската 
комисия (ЕК) организира публично изслушване, в рамките на което заинтересовани страни от цяла Европа споделиха 
своите позиции. Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник - председател 
на групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Милена Ангелова и председателят 
на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) Даниела Пеева взеха участие в представянето на 
позиции за двете организации. На изслушването присъства и комисар Джонатан Хил. 
 
Европейската комисия отбеляза качествените експертни мнения, предоставяни от двете организации и поиска 
допълнителни разяснения от експерти на АИКБ в областта на зелените облигации, както и за прецизиране на обхвата на 
зададените в "Зелената книга" въпроси по отношение на застраховането. 
 
В рамките на изслушването, д-р Ангелова и Пеева застъпиха тезата, че, въпреки известния напредък, постигнат с 
публикуването на Директивата за ипотечните кредити и Директивата за разплащанията, много от проблемните области, 
идентифицирани на основа на публикуваната през 2007 г. Зелена книга за финансовите услуги на дребно, остават 
нерешени. Ето защо, те призоваха Комисията за по-амбициозни и решителни действия, които да доведат до разрешаване 
на предизвикателствата, които: 
 
От страна на предлагането са свързани с: различията между националните законодателства и данъчни системи; 
идентифицирането на клиентите и произхода на средства; затруднения при оценка на активите и на обезпеченията; 
 
От страна на търсенето са свързани с: нееднаква ефективност на прилагане на европейското  право в страните – членки; 
езикови бариери; нееднакво разпространение на механизмите за извънсъдебно уреждане на споровете. 
 
"Зелената книга" дава възможност да се обсъдят на национално и общоевропейско ниво начините пазарът на финансовите 
услуги на дребно да стане по-отворен и да се осигурят по-добри резултати, както за потребителите, така и за фирмите, 
предлагащи такива услуги като им се гарантира достъп до информация и защита. 
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Целта е да се улеснят доставчиците да предлагат финансови услуги на дребно извън рамките на държавата, в която е 
седалището им, всеки потребител да може да купува такива услуги във всяка една от държавите в ЕС, а гражданите да 
могат да прехвърлят закупените вече финансови продукти от една страна в друга, когато се преместват поради смяна на 
работа, пенсиониране или други причини. 
 
 
 
Сп. „Черно и бяло“ 
 
√ АИКБ и АДВИБ представят пред ЕК позицията на българските публични дружества по Зелената книга за финансовите 
услуги на дребно 
 
Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията 
 
Главният секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник – председател на групата на 
работодателите в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) д-р Милена Ангелова и председателят на 
Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ) г-жа Даниела Пеева участваха в организираното на 2 март 
2016г. от Европейската комисия (ЕК) публично изслушване, в рамките на което заинтересовани страни от цяла Европа 
споделиха своите позиции по Зелената книга за финансовите услуги на дребно с представители на водещите европейски 
институции. На изслушването присъства и комисар Джонатан Хил. 
 
Зелената книга за финансовите услуги на дребно „Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за 
потребителите и предприятията“ цели развиването на единен европейски пазар за дейности като застраховане, заеми, 
плащания, текущи и спестовни сметки и други инвестиционни продукти на дребно. Тя е част от изпълнението на Плана за 
действие за постигане на единен европейски капиталов пазар – тема, в чието обсъждане на европейско и на национално 
равнище АИКБ и АДВИБ участват активно. Европейската комисия отбеляза качествените експертни мнения, предоставяни 
от двете организации и поиска допълнителни разяснения от експерти на АИКБ в областта на зелените облигации, както и 
за прецизиране на обхвата на зададените в Зелената книга въпроси по отношение на застраховането. 
 
В рамките на изслушването, д-р Ангелова и г-жа Пеева застъпиха тезата, че, въпреки известния напредък, постигнат с 
публикуването на Директивата за ипотечните кредити и Директивата за разплащанията, много от проблемните области, 
идентифицирани на основа на публикуваната през 2007г. Зелена книга за финансовите услуги на дребно, остават 
нерешени. Ето защо, те призоваха Комисията за по-амбициозни и решителни действия, които да доведат до разрешаване 
на предизвикателствата, които: 
 
От страна на предлагането са свързани с: различията между националните законодателства и данъчни системи; 
идентифицирането на клиентите и произхода на средства; затруднения при оценка на активите и на обезпеченията; 
От страна на търсенето са свързани с: нееднаква ефективност на прилагане на европейското право в страните – членки; 
езикови бариери; нееднакво разпространение на механизмите за извънсъдебно уреждане на споровете. 
Зелената книга дава възможност да се обсъдят на национално и общоевропейско ниво начините пазарът на финансовите 
услуги на дребно да стане по-отворен и да се осигурят по-добри резултати, както за потребителите, така и за фирмите, 
предлагащи такива услуги като им се гарантира достъп до информация и защита. Целта е да се улеснят доставчиците да 
предлагат финансови услуги на дребно извън рамките на държавата, в която е седалището им, всеки потребител да може 
да купува такива услуги във всяка една от държавите в ЕС, а гражданите да могат да прехвърлят закупените вече финансови 
продукти от една страна в друга, когато се преместват поради смяна на работа, пенсиониране или други причини  
 
 
 
24 часа 
√ Държавата да пита бизнеса какво да се учи в професионалните гимназии 
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Инж. Илия Келешев, Председател На Камарата По Машиностроене, АИКБ 
 
Без привеждане на средното образование към фирмите дуалното образование ще увисне 
В миналото в техникумите по механотехника се влизаше трудно. Имах съученици, учили една година в гимназия, преди да 
бъдат приети в техникума. По врати на апартаменти след името на живеещите се записваше “среден техник”. По-късно 
бяха създадени ПУЦ, СПТУ, междуучилищни центрове. Трудно се влизаше в техническите ВУЗ. 
 
Такива кадри изградиха някогашната индустриална България. Сега индустрията, в т.ч. машиностроенето, не са каквито 
бяха, нито каквито можеха да бъдат при една по-друга приватизация, но от машиностроенето все пак нещо остана, а идват 
и чуждестранни инвеститори.  Чуждестранните инвеститори идват  у нас за работната ръка и за да печелят. И намалее ли 
им печалбата, ще започнат да бягат. Така постъпиха световни фирми, изнасяйки в други страни производството на 
електроди от Ихтиман и на акумулатори от Търговище. 
 
За машиностроенето проблемът с кадрите е най-сериозен. Да се мисли, че те могат да се готвят по системата, както беше 
преди, е илюзия. Децата намаляват. Учениците в средното образование – още повече. Младите хора имат възможност да 
учат в която страна пожелаят и това не може да се спре. Бягат от тежките за изучаване машиностроителни професии. 
 
В редица от професионалните гимназии по механотехника не се изучават машиностроителни специалности, а измислени, 
добре звучащи такива, за които училището получава делегиран бюджет, но за тях няма търсене на пазара на труда. 
 
Вече няма кандидати по такива специалности и за висшите технически училища. Зам.-ректори и декани на университети 
от октомври започват да обикалят села и паланки да агитират завършващите средно образование да се записват при тях. 
За какво качество на образование може да се говори при това положение. 
 
На фона на горното въвеждането на дуално обучение в професионалното образование у нас е надежда. 
 
Фирмите от машиностроенето са най-заинтересовани от него. Неслучайно в Европа то е въведено в страните с развито 
машиностроене – Германия, Австрия, Швейцария. Друг е въпросът, че традицията в образованието при тях е друга и в 
нашите условия ще трябва да се пригоди. И неслучайно пилотното му въвеждане започна с машиностроенето - в Казанлък 
по швейцарския проект, Габрово и Ямбол - по австрийския. Нещо повече. Убедени сме, че дуално обучение трябва да се 
въведе и във висшето образование при подготовката на инженери. 
 
За изясняване нагласата и ангажиментите на страните за пилотно въвеждане на дуално обучение при подготовката на 
бакалаври бе и срещата на ректора на ТУ - Габрово, с ръководствата на големите хидравлични фирми в Казанлък – “М+С 
Хидравлик” и “Капрони” на 25 февруари. 
 
Пиша горното за пореден път, тъй като непонятно защо приоритетите в образованието продължават да се свеждат до 
дуалното обучение и декларациите, че на образованието трябва да се заделят повече пари с бюджета. 
 
Повече - да. Но за какво? Като нищо може да се окаже, че държавата ни харчи повече от другите страни за образование – 
ако се разхвърлят разходите върху броя завършващи, които остават да работят в България. 
 
Твърденията, че с въвеждане на дуалното обучение едва ли не ще се решат въпросите с недостига на квалифицираните 
изпълнителски кадри, са непълни и подвеждащи. 
 
Как горното ще бъде разбрано, примерно, от ръководителя на “ЗММ Стомана”-Силистра, който изпитва остра потребност 
от квалифицирани изпълнителски кадри, след като в механотехникума в града въобще не се изучават машиностроителни 
специалности? За кои ученици ще се въвежда там дуално обучение? Оказа се, че в града има 10 средни училища, от които 
7 професионални гимназии, но за машиностроенето, от което все пак остана нещо, няма нито една паралелка. Колко ли 
пък от завършващите езиковата гимназия в града, каквато също има, остават въобще на работа по-късно в Силистра? 
 
И така е не само там. Проблемите в образованието са много, тъй като при него събирателно се проявяват всичките недъзи 
в обществото, които избуяват ежедневно. Но има неща, които държавата може и е длъжна да направи – регулиране на 
приема в средните училища съобразно потребностите на пазара на труда. 
 
Основният проблем в средното образование е промяната в подхода при приема. То трябва да има за задача не 
подготовката на кадри за чужбина или на кадри въобще, а в съответствие с потребностите. Апелираме не от сега, че на 
базата на потребността от кадри следва да се формира и държавната политика по приема в диалог с ръководителите на 
фирми от отделните сектори. Резерви има - измислени специалности в професионалните гимназии, езикови и 
профилирани гимназии и паралелки, СОУ. От чудо тази година се обърнахме с молба за съдействие към кметовете на 
общини с преобладаващо или значимо машиностроително производство заедно с ръководителите на фирми и 
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регионалните инспекторати по образование да преразгледат приема в средните училища, за да се осигурят деца и за 
паралелки по основни машиностроителни специалности. Да се надяваме, че от това нещо ще излезе. 
 
Ако кметовете на общини, областните управи, инспекторатите по образование и бюрата по труда заедно с бизнеса не 
започнат работа по привеждане на мрежата на средното образование и изучаваните специалности в гимназиите в 
съответствие с потребностите на фирмите, даващи облика на икономиката на общините, широко прокламираното дуално 
обучение ще увисне. Даваме си сметка и за съпротивата, която ще възникне – лобиране на всички равнища, недоволни 
родители, учители, петиции. Ако това обаче не стане, ще продължаваме с предимство да подготвяме кадри за чужбина и 
страната ни ще се превърне в санджак. 
 
Предприемач 
 
√ Работим за подобряване ефективността на политиките на ЕС в областта на МСП 
 
Работим за подобряване ефективността на политиките на ЕС в областта на МСП 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще изработи становище за подобряване на ефективността на 
политиките на Европейския съюз в областта на МСП, по предложение на главния секретар на АИКБ и заместник–
председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова. 
В предложението до ЕИСК тя мотивира убедително необходимостта от такова становище като подчертава, че в резултат 
ще бъде даден тласък на изработването на по-ефективни политики на ЕС в областта на МСП. 
Становището ще бъде изградено на базата на проучване, чиято основна цел е да се оцени ефективността на политиките на 
ЕС за МСП, да се направят изводи за постигнатите резултати и да се очертаят начините, по които ефективността на тези 
политики може да се подобри. Проучването също така ще формулира и анализира нуждите на МСП, способността им да 
се адаптират към постоянно променящата се икономическа среда и степента, в която техните цели могат да бъдат 
постигнати до момента. Заключенията ще посочат какво трябва да се подобри и ще разработят предложения как трябва 
да се направи това. 
В Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2016 г. липсва акцент върху МСП и Комисията не е предвидила 
разработване на специфични действия или инструменти за разработване на политики в тази област. 
Повече на http://bica-bg.org 
 
 
Списание Enterprise 
 
√ АИКБ работи за подобряване на ефективността на европейските политики за малките и средните предприятия 
 
 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) ще изработи становище за подобряване на ефективността на 
политиките на Европейския съюз в областта на малките и средните предприятия (МСП). Това ще се случи по предложение 
на главния секретар на АИКБ и заместник – председател на групата на работодателите в ЕИСК д-р Милена Ангелова. В 
предложението до ЕИСК тя мотивира убедително необходимостта от такова становище като подчертава, че в резултат ще 
бъде даден тласък на изработването на по-ефективни политики на ЕС в областта на МСП. 
Становището ще бъде изградено на базата на проучване, чиято основна цел е да се оцени ефективността на политиките на 
ЕС за МСП, да се направят изводи за постигнатите резултати и да се очертаят начините, по които ефективността на тези 
политики може да се подобри. Проучването също така ще формулира и анализира нуждите на МСП, способността им да 
се адаптират към постоянно променящата се икономическа среда и степента, в която техните цели могат да бъдат 
постигнати до момента. Заключенията ще посочат какво трябва да се подобри и ще разработят предложения как трябва 
да се направи това. 
Становището ще се фокусира върху начините за по-добро насочване на дейността на ЕС за развитие и насърчаване на МСП. 
То ще даде възможност ЕИСК конструктивно да повлияе на политиките в тази област в цяла Европа чрез предоставяне на 
обективен анализ и практически предложения и препоръки за регулация и иновативни инструменти, които биха могли да 
бъдат създадени и предоставени на МСП . 
В Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2016 г. липсва акцент върху МСП, и Комисията не е предвидила 
разработване на специфични действия или инструменти за разработване на политики в тази област. 
В хода на подготовката на работата по Становището д-р Ангелова се срещна на 1 март 2016 г. с директора на Програмата 
за конкурентоспособност на малките и средни предприятия, 2014-2020 г., по-известна като Програма COSME, г-жа Кристин 
Шрайбер. Главният секретар на АИКБ запозна г-жа Шрайбер с идеята и целите на Становището, като основните 
дискутирани теми бяха свързани с: 
1. Необходимостта от хоризонтална политика за МСП, подкрепена на национално равнище от проверка дали 
националните законодателни инициативи спазват принципите за подкрепа на МСП. Ефективно прилагане в практиката на 
Акта за МСП, на основа на конкретен план за действие. 
2. Определение за МСП: Европейската комисия да се върне към отчитането на броя на заетите лица, в комбинация с 
оборота или балансовото число, така че по-голям брой предприятия в новите страни – членки (като България) да попадат 
в обхвата на дефиницията; 
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Твърде широка основа за сегментация – предприятията, попадащи в определението МСП са с твърде различни 
характеристики и едва ли на техните нужди може да се отговори с единна политика; 
Обществените предприятия (с държавно и общинско участие над 25 %) са изключени от дефиницията и следователно – 
нямат достъп до съответните инструменти за насърчаване на МСП. 
3. Различните предизвикателства пред МСП в различните страни – членки - Необходимо е ЕК да отчита повече национални 
фактори, както и удовлетвореността на крайните потребители на нейните политики; 
Броят на одобрените проекти в програмите, за които се кандидатства на равнище ЕС, в пъти по-нисък за новите страни-
членки в сравнение със старите (Хоризонт 2020 – инструмент за МСП – одобрени проекти до края на 2015). За Австрия (25), 
Белгия (12), Германия (88), Франция (67), Швеция (46) and Великобритания (139); за България (1), Чехия (6), Хърватска (1), 
Кипър (2), Гърция (11), Литва (5). 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

24  часа 
 
√ България става част от Пътя на коприната 
 
Трасето тръгва от Китай, с влак и ферибот през Каспийско и Черно море стига до Бургас 
 
България става част от новия Път на копринана. Стъпка в тази посока е подписването на споразумение за сътрудничество 
между българската логистична компания “Деспред” и Zhengzhou International Hub Development and Construction - 
държавна китайска компания, оперираща в областта на транспорта и логистиката. 
 
Споразумението е било подписано в присъствието на зам.-министъра на транспорта Антон Гинев. То предвижда 
коопериране и съвместно опериране на линията Джънджоу - Бургас, включително с български ферибот. Линията е основна 
част от новия Път на коприната, при който Бургас ще бъде входна врата за Европа и първа европейска дестинация, 
съобщават от транспортното министерството. По-късно оттам поясниха, че “Деспред” ще предостави ферибота си за 
превоз по тази линия. 
 
Събитието е част от визитата на Гинев в Шанхай и Джънджоу, която била в периода от 2 до 6 март. 
 
В столицата на провинция Хенан - град Джънджоу, който се явява основният транспортен хъб в Централен Китай, Гинев 
проведе срещи с представители на ZIH. Нейни представители вече са посетили българските работещи пристанища, за да 
се запознаят с техническото им състояние. 
 
Началото на маршрута, който е набелязан, е от китайската провинция Хенан, продължава през Казахстан, след това през 
Каспийско море до Баку, оттам през Грузия и през Черно море до Бургас. 
 
През Каспийско и Черно море превозът ще бъде с фериботи. 
 
На пристанището в Бургас товарите ще бъдат натоварвани на блок влак и оттам ще пътуват към Хамбург. 
 
Включването на България в Пътя на коприната е идея от 2010 г. 
 
Преди няколко месеца от Националната компания “Железопътна инфраструктура” бяха казали, че Китай планира фонд от 
16,3 млрд. долара за инфраструктура, свързваща пазарите ѝ с три континента и продължава с плановете си за съживяване 
на търговския маршрут Път на коприната. Дори той е посочен като национална стратегия. 
 
 
√ 351 млн. лв. от ЕС влизат през март в икономиката 
 
176 млн. са за енергийна ефективност на малките и средни предприятия 
 
Седем процедури за 351 млн. лв. ще бъдат отворени през март, сочи предварителният календар на оперативна програма 
“Иновации и конкурентоспособност”. 
 
Най-голямата сума - 176 млн. лв., е за енергийна ефективност за микро-, малки и средни предприятия. Максималният 
размер на безвъзмездното финансиране е между 35 и 90%. В пари това е от 50 000 лв. до 1,5 млн. лв. Крайният срок за 
подаване на офертите е 150 дни от обявяването на процедурата. От Министерството на икономиката казват, че до края на 
март тази процедура ще бъде отворена. 
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Допустимо за финансиране е придобиване на дълготрайни материални и дълготрайни нематериални активи, които 
допринасят за подобряване на енергийната ефективност. Безвъзмездната помощ е и за строително-монтажни работи на 
производствени сгради или за мерки, които са включени за изпълнение в енергийното обследване. 
 
Може да се придобиват и системи за отопление и охлаждане, както и за производство на ток от ВЕИ, но само за собствено 
потребление и др. 
 
Проекти за повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия, за която са предвидени 97,79 млн. лв., ще 
се подават през октомври. 
 
През март ще се отвори финансирането с 52,12 млн. лв. на “София тех парк”. Към Агенцията за насърчаване на малките и 
средните предприятия и към Българската агенция за инвестиции ще отидат по 9,779 млн. лв., за да се подпомогнат малкият 
и средният бизнес да излязат на европейски и международни пазари и за позициониране на България като предпочитана 
дестинация за инвестиции. 5,86 млн. лв. пък ще са за Комисията за защита на потребителите. 9,779 млн. лв. ще е 
еврофинансирането на Министерството на туризма, за да се повишава капацитетът на малките и средните предприятия в 
бранша. 
 
За март е набелязано и отварянето на процедурата за изграждане на газовата връзка със Сърбия, която е за 88 млн. лв. 
 
 
√ Депозитите се увеличиха двойно за 8 г. 
 
След бума в кредитирането, размерът на заемите се свива 
 
Депозитите на домакинствата са се увеличили почти два пъти в годините на кризата, показват данните на БНБ. Според тях 
в края на декември 2008 г. в банките на влог е имало 21,956 млрд. лева. В края на 2015 година сумата вече е над 42,5 млрд. 
лева, а през януари тази година тя се увеличава до 42,806 млрд. 
 
Данните на БНБ показват, че от 2008 година досега депозитите нарастват с почти еднакъвтемп, който е около 3 млрд. лв. 
на година. Причината за ударното спестяване на населението е в несигурната икономическа среда, която се създаде по 
време на кризата, коментират финансисти. Поради това хората, които имат възможност да спестяват, са вкарвали всеки 
допълнителен доход в банка, вместо да започват бизнес или да харчат. Стремежът към спестяване не е намалял, показа 
увеличението на депозитите и през януари, въпреки драстичния спад на лихвите. Те са намалели близо 5 пъти за 
последните 6 години. В края на 2008 г. например средният доход от влог е бил малко над 8%. През декември 2015 г. той 
пада на 1,48 на сто. От началото на годината има леко повишение на лихвите по депозити и средната е стигнала 1,51%. 
 
Първият месец на годината всъщност е четвърти поред, в който се отчита нарастване на доходността на депозитите. Така 
нивото се е върнало на това, което бе през септември 2015 г. Въпреки това за една година - от януари 2015 г., средната 
лихва по влоговете е паднала двойно, тъй като тогава е била 2,36%. Средната доходност по депозитите всъщност се вдига 
от офертите на по-малките банки, предимно с българско участие. При тях има предложения за едногодишни депозити с 
лихва от 1,5-1,8%. Но и при тях има спад на доходността, тъй като през есента на миналата година офертите им бяха с 1% 
по-висока лихва. 
 
Големите банки, в които е основната част от спестяванията обаче, от началото на годината свалиха доходността на 
влогавете. При тях офертите в повечето случаи за стандартен едногодишен депозит са с лихва от 0,05 до 0,3%. За по-кратък 
период има оферти и с лихва от 0,01%. За сравнение - само допреди няколко месеца те предлагаха между 0,2 и 0,7 на сто. 
В момента липсата на инфлация все още осигурява печалба от депозитите. Всъщност вече има спестовни продукти, които 
са губещи - поне в първата година на откриването им. Става въпрос за спестовни сметки или други продукти, които банките 
предлагат. При тях има такса за откриване на сметката, а често и месечна сума за обслужване на сметката, която е между 
1 и 2,50 лв. Така се оказва, че при някои банки е необходимо да се внесат над 10 000 лева, за да може да има доходност 
след приспадането на такси, удръжки и данък върху лихвата. За по-малки суми загубата може да достигне до близо 1,5% 
годишно. 
 
При заемите тенденцията е към намаляване. През 2008 г. има истински бум в кредитирането в сравнение с 2007-а. В 
рамките на една година заемите за неселението скачат от 14 млрд. на 48 млрд. лева. След това има ръст, но той е в пъти 
по-нисък - до близо 54 млрд. през 2012 г. Оттогава сумата на отпуснати заеми се свива. В момента общата сума е почти 
равна на тази през 2008 г. Липсата на интерес към кредитиране накара банките да свалят лихвите и сега те са на рекордно 
ниски нива - малко над 5% при ипотечните и около 10% за потребителските кредити. 
 
Финансовото богатство стигнало 62,7 млрд. лв. 
 Финансовото богатство на домакинствата е достигнало 62,7 млрд. лева към септември 2015 г., показва последното 
изследване на анализаторите от “Индъстри уоч”. На годишна база сумата е нараснала с 4,1 млрд. лева. 
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Като основна причина се посочва раздвижването на пазара на труда. Заради ръста на заетостта и повишението на средните 
заплати общият доход на заетите българи се увеличавал. Домакинствата оставали предпазливи при планирането на 
личните финанси, въздържайки се от значително увеличение на разходите. Това се потвърждавало от спада с 0,7% на 
оборотите в търговията на дребно през третото тримесечие на 2015 г. 
 
Доскоро ръстът на финансовото богатство се дължал до голяма степен на високия доход от лихви по депозитите, твърдят 
от “Индъстри уоч”. Заради падането на доходността им обаче приносът им намалявал. Българските вложители получили 
736 млн. лева под формата на доход от лихви по своите спестявания през последните 12 месеца до септември 2015 г. Това 
е с 32% по-малко в сравнение с предходния 12-месечен период. 
 
Пазарът на жилища в България се възстановявал, но бил все по-фрагментиран. По данни на НСИ през третото тримесечие 
на 2015 г. цените се понижават общо с 0,5% спрямо предходното. Поевтиняването на апартаментите в страната се дължало 
изцяло на съществуващите жилища, които загубили 1,4% от стойността си за тримесечието. Понижението на цените било 
индикация за остаряването на жилищния фонд и на промяната в търсенето, което все повече се насочва към 
новопостроени имоти. В потвърждение на това новите жилища поскъпнали с 0,8% спрямо предходното тримесечие.  
 
680 души с над 1 млн. лв. в банка 
680 души имат на влог над 1 млн. лв., показват данните на БНБ за декември 2015 г. Общата сума, която те държат на влог, 
е 1,68 млрд. лв. Това прави средно по 2,47 млн. лв. на човек. За сравнение най-много като брой са депозитите до 1000 лева 
- 7,3 млн. с обща сума от 1,03 млрд. лв. 
За една година броят на милионери с депозит се е увеличил с 65. А от 2008 година досега те са почти двойно повече. 
Обяснението за ръста на милионерите с влогове е, че това са хора, които са имали бизнес, но са го продали, тъй като не са 
могли да го развиват в кризата. Парите от сделките пък са вложили в банка, вместо да се захващат с ново начинение. 
През последните две години прави впечатление, че най-много се увеличават депозитите, които са до 200 000 лв. Причината 
е в затварянето на КТБ. Голяма част от хората с по-големи депозити ги разбиват на по-дребни суми, за да може те да са 
гарантирани от закона. 
Данните на БНБ показват още, че броят на хората с кредити за над 1 млн. лв. в края на 2015 г. е 87. Спрямо предходните 3 
месеца те намаляват със 17, а в сравнение с 2014 г. броят им се е увеличил с петима души. 
 
Труд 
 
√ Енергото в Западна България присъединява клиенти за две години 
 
Доставчикът на ток в Западна България ЧЕЗ ще присъединява нови бизнес клиенти ускорено за около две години. Това 
съобщиха от дружеството вчера. Вместо досегашния срок от 36 месеца за изграждане на трафопост, услугата ще отнема 
около 24 месеца. 
Отделно около два пъти е намален срокът за монтиране на нов електромер в съществуващо електромерно табло. С 4 
месеца по-бързо ще се извършва присъединяването към въздушна мрежа ниско напрежение с монтаж на ново 
електромерно табло и средство за търговско измерване. 
„Присъединяванията на нови клиенти често зависят от сложни административни, нормативни и бюрократични процедури 
за строителство и въвеждане в експлоатация на обекти от електроенергийната мрежа на ЧЕЗ. 
Ние оптимизирахме процесите, които зависят изцяло от дружеството и съкратихме времето за изпълнение до възможния 
минимум“, коментира Цветомир Ралчев, директор „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“ в ЧЕЗ 
Разпределение. 
Три са етапите на присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа. Първият етап е за проучване на 
условията за присъединяване, вторият завършва със сключване на договор и изграждане на необходимите 
присъединителни съоръжения. 
В третия етап се сключва договор с доставчик за продажба на електроенергия и обектът се включва под напрежение към 
електроразпределителната мрежа. 
 
√ Холдинг осинови вълчето Амарок 
 
С осиновител и кръстник се сдоби в навечерието на 3 март едно от четирите малки вълчета, които се родиха миналото лято 
във Варненския зоопарк. “Холдинг Варна” АД, който стопанисва крайбрежната алея, взе под грижите си зверчето и му даде 
името Амарок. Така се наричал гигантски вълк от митологията на инуитите - древни ескимоски народи. Амарок има братче 
и две сестричета, които през месец май ще навършат 1 година. Това са първите вълчета, родени край морето от десет 
години насам, припомни управителката на зоопарка Иванка Стоянова. Българското семейство, което работи в чужбина, е 
осиновило едно от сестричетата на Амарок. Новите “родители” на зверчетата ще плащат по 120 лв. за месечната им 
издръжка. 
Кампанията “Осинови бебета в зоопарк Варна” стартира през 2013 г. и цели да подпомогне дейността на зоологическата 
градина. 
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√ Цвятко Георгиев: 20-те заплати при пенсиониране не мотивират служителите в МВР 
 
Заместник-министърът смята, че е по-добре веднага да бъдат подобрени условията на труд 
 
Законовите промени няма да засегнат доходите на служителите в МВР, а предвиждат механизми за подобряване 
управлението в системата, заяви в ефира на БНР заместник- министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев. 
 
По думите му реформите и промените винаги създават тревожност, но те вече са крайно необходими. 
 
Според Георгиев 20-те заплати при пенсиониране не мотивират служителите да работят по-добре. Ето защо е по-удачно 
те да са добре платени докато работят, а не да чакат да получат въпросните 20 заплати, когато се пенсионират. 
 
Заместник-министътът смята, че подобряването на условията на труд веднага ще е достатъчно добър мотивационен 
механизъм. 
 „Служителите на различни равнища в МВР много добре разбират, че трябва да се направи реформа. Има неща, които не 
могат да се отлагат. Отлагането им отново ще ни завърти в онзи омагьосан кръг МВР всяка година да иска актуализация на 
бюджета си", коментира още той. 
 
Във връзка с оцененото като успешно съвместно учение на армия, жандармерия и гранична полиция, Георгиев заяви, че 
подготвеността трябва да се тества в симулативна среда чрез разработването на сценарии. По този начин подготвеността 
при реална ситуация е много по-голяма, тъй като ученията показват слабите страни, а действията на отделните структури 
могат да бъдат подобрени. 
 
Заместник-министърът коментира, че охраната на държавната граница остава както досега. По думите му проиграните 
сценарии са за ситуации, в които има увеличаване на миграционния поток и кризи, свързани с тях. Според него работата 
на службите по разбиването на каналите за трафик на хора се подобрява. 
 


