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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

News.bg 
 
√ При „затворени врата” власт, бизнес и академични среди обсъждат КСО 
 
 

 
 
При „затворени врата” мина срещата на вицепремиера Калфин с Икономическия и социален съвет на България и 
представители на академичните среди, на която е било обсъдено становището на ИСС за корпоративната социална 
отговорност. 
 
Служител от социалното министерство, пожелал анонимност, съобщи, че събитието е било затворено за журналисти по 
изрично настояване на председателя на ИСС проф. Лалко Дудевски. 
 
Иначе на срещата са били изведени насоките за формиране на нова Национална стратегия за развитие на КСО. 
 
Документът, изготвен от главния секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Милена Ангелова, 
в сътрудничество с Веселин Митов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, е получил изключително висока оценка от 
Ивайло Калфин, който пое ангажимент основните изводи в него да залегнат в основата на готвената от МТСП нова стратегия 
по КСО. 
 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ, е посочи, че КСО е доброволно действие на компаниите, надграждащо техните 
ангажименти по закон, посредством което те активно участват в действията за развитието на обществото и да ангажирани 
към развитието на местните общности и подобряване на условията за живот. 
 
„Като представителна организация на емитентите и обединяваща доставчиците на услуги от общ интерес, АИКБ винаги и 
е била изключително ангажирана с въпросите на КСО“, подчертава Велев. 
 
Изтъква се, че цялостната политика за насърчаване на прилагането на КСО от българските компании трябва да бъде 
насочена към повишаване на обществената култура и разбиране за полезността от социално отговорно поведение на 
бизнеса, с оглед създаване на обществена среда, признаваща и стимулираща подобно поведение. 
 
За целта е необходимо повишаване на общественото разбиране за ползите от КСО – чрез ангажиране на медиите 
(липсващи на събитието, б.р.), изграждане на бизнес култура, насърчаване на включване на дисциплини, свързани с КСО в 
програмите на висшите училища. 
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Необходими са и конкретни мерки и действия за събиране и разпространение на добри практики, развиване на капацитета 
на фирмите за прилагане на КСО практики и насърчаване на прозрачността и разкриването на нефинансова информация. 
Това е непрекъснат процес, чийто успех е възможен единствено при тясно сътрудничество между социални партньори и 
държавни институции и при активно ангажиране на останалите заинтересовани страни. 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Мениджър нюз 
 
√ Как геополитическите промени ще се отразят на българския бизнес 
 
Геополитическите промени в световен мащаб и влиянието им върху българския бизнес е темата на четвъртата поред 
годишна конференция на Кофас България за управление на риска, която ще се проведе на 14 април 2016 г. 
В три панела ще бъдат проследени и дискутирани  глобалните политики и новите възможности пред компаниите, новите 
аспекти на финансовия мениджмънт в бизнеса и иновациите в областта на дигитални финансови решения за компаниите 
и институциите. Ще бъдат очертани и конкретни полезни идеи и решения за управление на риска, осигуряване на 
стабилност и развитие на бизнеса на малките и големи компании. Участниците ще коментират и икономическите промени 
в световен мащаб, които влияят както върху бизнеса, така и върху формирането на икономически политики. 
Сред лекторите и панелистите в конференцията за управление на риска са Жулиен Марсили, главен икономист на Кофас 
груп, който ще направи традиционния преглед на рисковете както по сектори, така и в отделните държави и региони, 
Стефан Дьолае, Първан Симеонов, Филип Генов, Васил Велев, Николай Генчев, Стоян Панчев и други. 
Традиционната вече конференция на Кофас по управление на риска се утвърди като форум, на който се дават полезни 
решения и актуално ноу-хау от авторитетни представители на управлението и бизнеса. Тя е част от мрежата глобални риск 
конференции на Кофас по света, които се реализират от 20 години насам в над 20 страни. Обсъжданите теми са съществени 
за развитието на икономиките – роля на финансовите институции, икономическа криза и перспективи за растеж, глобални 
икономически тенденции, експортни стратегии, развиващи се страни, иновации, здравеопазване и образование и други. 
Лектори са били редица влиятелни личности, сред които Кристин Лагард, Ерхард Бусек, Паскал Лами, Нуриел Рубини, Жан-
Клод Трише. 
 
Повече информация за събитието можете да откриете тук 
 
 
√ Съветите на Джак Уелч за ефективна бизнес стратегия 
 
Много хора – предимно академиците и консултантите – говорят за бизнес стратегията като за сложна научна методология. 
Ние обаче гледаме на нея като на жива, дишаща и изключително динамична игра – забавна и бърза. Забравете 
планирането, годишните проучвания и докладите от над 100 страници, които „гурутата” възхваляват. Те поглъщат време, 
скъпи са, и просто не ви трябват. В реалния живот стратегията е доста просто понятие. Просто избирате цялостната посока 
и я преследвате до дупка. 
Как? Първата стъпка към реализиране на стратегията е да измислите голямо „А-ха!” за вашия бизнес – умен, възможен и 
относително бърз начин да наберете трайно конкурентно предимство. За да направите това, трябва да обсъждате, да се 
потопите и да разровите – ама наистина дълбоко – в игралното поле и неговите играчи. Нека следните 5 въпроса ви 
насочват по време на този процес: 
1. Как изглежда игралното поле в момента? 
Кои са конкурентите в бранша – малки и големи, нови и стари? 
Кой какъв дял притежава на глобалния и вътрешния пазар. Къде е нашето място? 
Какви са силните и слабите страни на всеки конкурент? Колко добри са техните продукти? Колко инвестира всеки съперник 
в изследвания и развитие? Колко големи са продажбените им звена? До каква степен са основани на представянето 
техните фирмени култури? 
Кои са главните клиенти на бизнеса и как пазаруват? 
2. Как действа конкуренцията? 
Какво е направил през последната година всеки конкурент, за да промени игралното поле? 
Някой представил ли е революционни нови продукти, технологии или канали за дистрибуция? 
Има ли обявени или потенциални нови играчи и какво са постигнали те през последната година? 
3. Как действаме ние? 
Какво сме направили през последната година, за да променим игралното поле? 
Придобили ли сме компания? Въвели ли сме нов продукт? „Откраднали” ли сме ключов за конкурентите ни търговец? 
Получили ли сме лиценз за нова технология? 
Загубили ли сме някакви конкурентни предимства – ключов търговец, специален продукт, патентовата технология? 

http://www.coface.bg/layout/set/print/Novini-i-s-bitiya/Novini/Godishna-konferenciya-na-Kofas2
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4. Какво ни чака зад ъгъла? 
Какво ни плаши най-много през предстоящата година – какво биха могли да направят конкурентите ни, за да ни надвият? 
В безопасност ли са нашите топ таланти? Грижим ли се за тях както трябва? Плащаме ли им достатъчно? Предлагаме ли им 
култура, която ги вдъхновява? 
Какви променящи играта нови продукти или технологии могат да представят нашите конкуренти? 
Какви сливания и придобивания могат да ни поставят в неизгодно положение? 
5. Какъв е печелившият ни ход? 
Как можем да променим игралното поле – чрез придобиване, нов продукт, глобализация или по-квалифицирани кадри? 
Как можем да засилим лоялността на клиентите си и да надвием конкуренцията по този показател? 
След като завършите това упражнение, е време да подберете правилните хора за всяка задача, за да реализирате голямото 
„А-ха!” Ще извлечете много по-голяма полза, когато уменията и стратегията са съвместими. 
Останалото е въпрос само на неуморно търсене на най-добрите практики, тяхното адаптиране и непрекъснато 
усъвършенстване, за да постигнете голямото „Аха!” Стратегията влиза в сила, когато имате организация, която се учи и 
чийто служители всеки ден се стремят към по-велики постижения. Те черпят от най-добрите практики – вътрешни или 
външни – и ги усъвършенстват до нови нива на ефективност. Може да имате най-великото „Аха!” на света, но без култура 
на непрекъснато учене дори най-устойчивото конкурентно предимство няма да просъществува. 
В този смисъл стратегията се състои в откриването на голямото „Аха!”, определянето на обща посока, подбирането на 
подходящите хора и изпълнението с непоколебимо наблягане на непрестанното усъвършенстване. Няма нищо сложно или 
мистериозно. 
Джак Уелч, изпълнителен председател на Jack Welch Management Institute, и съпругата му Сузи Уелч, съавтор на книгата 
The Real-Life MBA: Your NO-BS Guide to Winning The Game, Building a Team and Growing Your Career, за LinkedIn.com 
 
 
Банкеръ 
 
√ Печалбата на Стара планина холд покачи до 4.73 млн. лв. в края на 2015 г. 
 
Едно от атрактивните публични дружества, чийто акции се търгуват на  Българска фондова борса - Стара планина холда АД 
показа 78.51% ръст на нетната си печалба в края на 2015 г. Тя е в размер на 4.73 млн. лв. спрямо 2.65 млн. лв. година по-
рано.  
 
Основните приходи на дружеството идват от приходите от дивиденти от дъщерните дружества, които за предходната 
година са 5.33 млн. лева. Сред лидерите в групата на дъщерните дружества са емитентите М+С Хидравлик АД, Хидравлични 
елементи и системи АД (ХЕС), Елхим-Искра АД и Българска роза АД, Карлово.  
 
Доброто управление и пословична дивидентна политика, които холдингът проповядва от години го правят едно от 
дружествата на БФБ с най-добър имидж. За последната счетоводна година холдингът предвижда за дивидент за 
акционерите да бъде раздадена сумата от  4 269 392 лева., или брутно 0.20 лева на акция.   
 
От началото на 2016 г. са се изтъргували 1703 от акциите на Стара планина холд на цени между 3.61 лв. и 4.14 лева за брой. 
Нарастването от началото на годината на тези акции е 8.67 процента. 
 
Само преди дни от емитентът обяви, че консолидирани продажби за първите два месеца на 2016 година бележат 
повишение с 1.71%% в сравнение с началото на 2015 година. От дружеството предвиждат продажбите за първото 
тримесечие на 2016 година да бъдат с 2.39% по-високи спрямо същия период на 2015 година и да достигнат 31.16 млн. 
лева. 
 
Според заложеният за изпълнение бизнес план са предвидени инвестиции от дъщерните предприятия, които да доведат 
до въвеждането на нови продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. 
Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2015 година достигнаха 16.2 млн. лева, само от собствени 
средства, което представлява ръст от 35% спрямо бизнес плана. През 2016 година от холдинга ще продължат да  поддържат 
активна инвестиционна политика, като очакванията с ръста им от 9.5%, те да достигнат 17.8 млн. лева. 
 
 
Капитал 
 
√ Правителството ще облекчава условията за инвестиции 
Все още липсват предложения за проблема с често променящите се закони 
 
Съкращаване на сроковете и отмяна на някои излишни процедури при издаване на разрешителни за строеж, както и 
забързване на предоставянето на услуги от централната и местната администрация – това е идеята на повечето мерки в 
Плана за справяне с пречките пред инвеститорите, публикуван на сайта на Министерството на финансите. През август 2015 
г. Министерският съвет одобри анализ за пречките пред чуждите инвеститори, като в него бяха посочени 10 проблемни 
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области за подобрение. Работните групи трябваше да предложат конкретни мерки за преодоляването на пречките до края 
на януари 2016 г. 
 
В публикувания план обаче към момента са предложени мерки само в 5 от посочените проблемни области: по отношение 
на по-бързото издаване на разрешителни за строителство, свързване с техническа инфраструктура (ток, газ, вода), по-бързи 
административни процедури и срокове за плащане на данъци. За другите проблеми – често променящо се 
законодателство, липса на изградена пътна инфраструктура, липса на специалисти и лошо качество на професионалното 
образование, работните групи все още не са довършили окончателно предложенията си. Всъщност именно последните са 
посочвани като честа пречка пред инвеститорите. 
 
Предложените мерки касаят най-вече промени в законите за устройството на територията, за местните данъци и такси, за 
културното наследство, опазването на околната среда и др. Те са 81 общо на брой и доста от тях като предложения не са 
нови, а са били препоръки от Световната банка от 2014 г. или от работодателските организации, като например БТПП и 
АИКБ. Мерките предстои да бъдат обсъждани и гласувани от съответните институции до края на 2016 г. 
 
По-важните мерки в Плана за действие, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на 
инвестициите. 
 
 
1. За времето за плащане на данъци: 
- Въвеждане на идентификационен код за проследяване на движението на стоки с висок фискален риск. 
- Въвеждане на задължително електронно фактуриране в областта на обществените поръчки. 
- По-къси срокове за услугите, предоставяни от Агенция "Митници". 
- Ревизия на изискването за обявяването на годишните финансови отчети в повече от една институция. 
- Декларациите за местни данъци и такси да се подават по електронен път в общините. 
- Подаване по електронен път на болнични. 
- Отпадане на изготвянето на удостоверения за пенсиониране за периоди след 2000 г. 
- Изготвяне на съвсем нов Закон за акцизите. 
 
2. За несъгласуваност на административните процедури и забавянето на услугите от централната и местна власт: 
- Отпадане на изискването за категоризация на ресторанти, хотели, барове и кафета. 
- Отпадане на изискването за изготвяне на доклад за енергийна ефективност на етап инвестиционен проект. 
- Въвеждане на възможност да се изготвят документи, свързани с трудовото правоотношение, в електронен вид. 
- Малките и средните предприятия да не създават комитет по условия на труд. 
- Въвеждане на максимален срок от 3 дни за издаването на данъчна оценка и да не се изисква представяне на такава при 
облагане с данък върху наследствата и при придобиване на имущества в същата община, която издава данъчната оценка. 
- Въвеждане на разходоориентиран размер на таксите при издаването на данъчна оценка. 
- Премахване на таксата за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината и въвеждане 
на служебна проверка. 
- Намаляване на таксите, събирани от Агенцията по вписванията, и да се въведе разходопокриващият принцип при тяхното 
определяне. 
- Срокът за издаване на решение на РИОСВ за необходимостта от оценка върху въздействието върху околната среда от 30 
на 20 дни. 
 
3. Присъединяване към техническата инфраструктура (ток, газ, вода): 
- Отпадане на изискването за становище за трасе и площадка от регионална дирекция по горите за преминаване на трасе 
през горския фонд. 
- Съкращаване на времето за ускоряване на процедурата в етап "одобряване на инвестиционен проект" от главния 
архитект. 
- Уеднаквяване на процедурите за присъединяване към техническата инфраструктура за всички ВиК оператори в страната. 
Създаване на единна методика за определяне на цените ВиК оператори, която да бъде регулирана от КЕВР. 
 
 
Труд 
 
 
√ Спират търгове с дефекти, преди да са обявени 
 
Обществена поръчка ще може да бъде спирана или прекратявана, още преди да е обявена или преди да е възложена, ако 
в нея има дефект. Това обяви вицепремиерът по европейските фондове Томислав Дончев, който заедно с регионалния 
министър Лиляна Павлова присъства на дискусия със студенти в УНСС на тема „Европейските фондове и регионалното 
развитие на България“. 
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Прекратяването на обществените поръчки ще се прави от администрацията, а не от политическите ръководители, поясни 
той. Дончев заедно с министъра на финансите Владислав Горанов ще обявят новостите в правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки в сряда. 
В него ще бъдат разписани мерки за предварителен контрол, които имат за цел да хващат дефекти и грешки в 
обществените поръчки, преди да са се случили, уточни Томислав Дончев. 
По думите му приетия Закон за обществените поръчки ще намали злоупотребите с тях. 
„Причините са няколко - новата система за предварителен контрол ще обхваща много по-голяма част от процедурите, не 
само големите, не само тези с европейско финансиране, а и на база анализ на риска.”, обясни вицепремиерът. 
Освен това Агенцията по обществени поръчки ще проверява много повече от рисковите процедури, допълни той. 
По думите му се въвежда и механизъм на така наречения мониторинг, който се прави на следваща фаза, когато поръчката 
вече е обявена. 
От своя страна министърът на регионалното развитие Лиляна Павлово съобщи, че до месец ще бъде обявен търгът за 
първите 10 километра от магистрала „Хемус”. Препроектирането на тази част от аутобана е готово, чакаме само да мине 
обжалването и пускаме търга, допълни Павлова. 
 
 
 
 
Сега 
 
 
√ Разделянето на пакетите за лечение се отлага за догодина 
 
Преизпълнението на приходите от здравни вноски ще е 20 млн. лв. 
 
Разделянето на пакета за лечение, който плаща здравната каса, на основен и допълнителен ще влезе в сила от 2017 г., 
обяви здравният министър Петър Москов. Причината за отлагането е, че няма технологично време промяната да се случи 
тази година, без да предизвика хаос. 
 
Конституционният съд обяви текста в закона, с който се разделиха пакетите, за противоконституционен заради липсата на 
критерии как се определя коя болест е приоритетна и за коя ще трябва да се чака. Тепърва ще се внася и гласува в 
парламента нов, изчистен текст, но двата пакета трябваше да влязат в сила от 1 април, когато се очаква и служебният 
рамков договор на здравната каса. "По него лекари и болници ще сключват договори за работата си през 2016 г. и няма 
как да сключат договори за един пакет, а след три месеца - за друг", обясни Москов. Затова сега системата ще работи само 
с основен пакет, наредбата за който също беше спешно приета от МЗ.  
 
Разделянето на пакета за лечение на основен и допълнителен е една от най-приоритетните за Петър Москов промени. 
Според него тя трябваше да доведе до справедливост и хората с тежки социалнозначими болести да имат 100% 
гарантирано лечение, а състояния, за които може да се чака, да се финансират по-малко и за тях да се чака. Дори и без 
намесата на КС това едва ли щеше да стане, защото в написания от самото здравно министерство допълнителен пакет 
имаше едва 3 клинични пътеки. 
 
Докато личните лекари във Велико Търново, Ямбол, Разград и Кюстендил вчера протестираха срещу недостатъчното 
финансиране на системата, от правителствената пресслужба обявиха, че са осигурени допълнително 12 млн. лв. за 
високотехнологично лечение на онкоболни - радиохирургия и лъчелечение, или т.нар. кибернож. От тази година у нас има 
вече няколко подобни апарата. След това новината беше повторена и на брифинг с участието не само на Петър Москов, но 
и на финансовия министър Владислав Горанов. "Допълнителните пари ще отидат най-вече за осигуряване на по-големи 
обеми лечение с радиохирургия, за да няма пациенти с онкологични заболявания, които да се налага да чакат", поясни 
Москов. Освен това ще се дадат и 3 млн. лв. повече за клиничните пътеки по неонатология и 4 млн. лв. за прегледи на 
хипертониците. Вече всеки диспансеризиран пациент с хипертония ще има право на 4 прегледа годишно, а не както се 
предвиждаше досега - на 2, което предизвика и недоволството на личните лекари. 
 
"Парите за увеличението ще дойдат от това, че приходите от здравни вноски вървят добре", обясни Москов. Според 
Горанов обаче очакваното преизпълнение на бюджета на НЗОК от вноски за тази година е горе-долу толкова, колкото и 
обещаните пари за рак и неонатология - "поне" 20 млн. лв. над заложените 2.1 млрд. лв.  
 
Москов освен това гарантира, че цената на нито една дейност, плащана от НЗОК, няма да намалее. Имало е вариант, 
договорен от "анонимни, неизвестни индивиди от лекарския съюз, и анонимни, неизвестни индивиди от здравната каса", 
който предвижда намаление на цени в онкологията, но той нямал нищо общо с ръководствата на касата, МЗ и 
правителството. Сега обаче цените са коригирани и намаления няма да има.  
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√ Бюджетът няма да тегли дълг през април 
 
Втори пореден месец Министерство на финансите не обявява календар за предстоящи емисии на държавни ценни книжа 
на вътрешния пазар и вероятно ще се въздържи от емисии през април. Преди това и март бе нулев месец за вътрешния 
дълг - след пласирани книжа за 400 млн. лв. през януари и февруари. 
 
През март обаче държавата взе близо 2 млрд. евро заем от международните пазари. Така кабинетът изчерпа целия лимит 
за нов външен дълг, предвиден за 2016 г. - 39 млрд. лв. С това общият обем от нови задължения, емитирани от началото 
на годината, достигна 4.3 млрд. лв. при ограничение от 5.3 млрд. лв.  
 
Както "Сега" писа, в новия дълг за 2016 г. е заложен буфер от около 2 млрд. лв., в случай че предстоящите стрес тестове 
покажат, че някоя банка се нуждае от временна подкрепа. Освен това се трупа резерв и заради дела, които чужди 
инвеститори са завели срещу България - като иска на "Атомекспортстрой" срещу АЕЦ "Белене". 
 
 
 
√ Лихвите по влоговете вече са под 1% 
 
Жилищните заеми в България са тройно по-скъпи в сравнение с еврозоната 
 
Българските банки свалиха безпрецедентно ниско лихвите по депозитите. За първи път в новата ни история средната 
доходност по влоговете на домакинствата е под 1%. В същото време лихвите по банковите заеми слизат много бавно и 
остават доста високи, показват данните на БНБ. Така по цена на спестяванията България вече прилича на държавите от 
Еврозоната, докато лихвите по кредитите са около 3 пъти по-високи.  
 
През февруари средният доход по влогове на граждани в евро е бил около 0.94% сочат данните на БНБ, публикувани вчера. 
Година по-рано лихвата е била 1.83%, а през февруари 2014-а - 3.36%. Лихвата по левовите спестявания се е свила за 12 
месеца от 2.01% до 1.38 на сто. Справка на "Сега" от вчера пък показва, че лихви около процент са рядкост, а офертите на 
повечето банки се движат около 0.4-0.7%. Средната лихва по влоговете на домакинствата в еврозоната през януари е 
0.64%, показват данните на ЕЦБ, а банките във Франция и Словакия дават по-високи лихви от нашите - средно 1.6%.  
 
Лихвите по влоговете у нас се топят поне 5 години насам, но през последната година и половина скоростта на топене расте. 
Основната причина е, че домакинствата спестяват и банките са пълни с пари, а търсенето на кредити е слабо. Така 
депозитите се превръщат в бреме за трезорите и те логично свалят лихвите, за да намалят разходите си. Въпреки това 
отлив няма, а в последната година спестяванията на домакинствата в банките са се увеличили с 2.7 млрд. лв.  
 
При обема на заемите обаче раздвижване няма, а лихвите спадат много леко и остават високи на фона на европейските. 
Ставката по жилищните кредити в евро за изминалия месец например е средно 5.89% - само с 0.41 процентни пункта по-
ниска от преди година, а в същото време е над 3 пъти по-висока от средната лихва по кредитите за нов дом в страните от 
еврозоната, където е 1.98%.  
 
Лихвите по левовите ипотеки у нас са се свили с 0.85 пр. п. за последната година до 5.36%. Тези по потребителските кредити 
в левове почти не са мръднали за година - от 10.79% през 2015 г., сега те са около 10.32%. Заемите за потребление в евро 
са поевтинели от 8.49% на 6.75%. Средната ставка по тези заеми в еврозоната обаче е около 5.3%. 
 
Средни лихви по ипотечни кредити (%) в евро края на януари 2016 г. 
Финландия 1.22 

Испания 1.76 

Литва 1.80 

Австрия 1.85 

Франция 1.96 

Германия 2.22 

Малта 2.98 

България (февруари) 5.89 

 
 
 
Инвестор.бг 
 
√ Леярмаш АД вече се казва ИХБ Метал Кастингс АД 
 
Дружество е от групата на Индустриален холдинг България АД 
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Леярмаш АД, дружество от групата на Индустриален холдинг България АД (ИХБ), промени наименованието си на ИХБ 
Метал Кастингс АД. За това съобщи холдингът чрез Бюлетин Investor.bg в петък. 
 
Промяната на наименованието е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията по партидата на софийската 
леярна на 23 март. 
 
През 2014 г. печалбата на ИХБ Метал Кастингс АД намалява с 15% до 364 хил. лв., показва последният одитиран годишен 
отчет на непубличното дружество, достъпен в Търговския регистър. 
 
Общите приходи са надолу с 10,7% до 3,684 млн. лв. от 4,124 млн. лв. през 2013 г. 
 
С решение на общото събрание на акционерите през март 2015 г. капиталът на леярната е намален от 2,4 млн. лв. на 2,05 
млн. лв. чрез обезсилване на акции на един от основните акционери тогава – ЗММ Сливен АД. 
 
След намаляването на акционерния капитал акционери в производителя на отливки за машиностроенето са ЗММ България 
холдинг АД с 99,9999% и ИХБ с 0,0001%. 
 
Акциите на ИХБ, който участва във водещия индекс SOFIX, поевтиняват с 10,65% от началото на годината до 0,822 лв. за 
брой и 63,623 млн. лв. пазарна капитализация. 
 
ИХБ консолидира ЗММ – България холдинг АД, чиято дейност е съсредоточена в машиностроенето, Приват инженеринг, 
което оперира в областта на морския транспорт, и други компании, специализиращи в строенето и ремонта на кораби и 
пристанищна дейност. 
 
 
 
√ България и страните от ЦИЕ ще участват в селскостопанска изложба в Китай 
 
Тя ще се проведе през втората половина на юни 2016 година 
 
България и страните от Централна и Източна Европа ще вземат участие в селскостопанска изложба в китайския град 
Ханджоу. Това стана ясно по време на среща между зам.-министъра на земеделието и храните Васил Грудев и Ся Мин Хан, 
председател на Асоциацията на електронна търговия на Китай, информира агроминистерството.  
 
На срещата присъства и изпълнителният директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство 
между Китай и страните от Централна и Източна Европа (който работи във формата 16 плюс 1). 
 
Грудев заяви, че именно Центърът ще спомогне за представянето на възможностите на страните на китайския пазар. 
 
„Центърът за сътрудничество може да допринесе в едни сериозни мащаби за развитието на изложбата, тъй като той 
представлява 16 страни от Централна и Източна Европа“, каза още Грудев. 
 
От своя страна Ся Мин Хан заяви, че Китай полага големи усилия изложбата да бъде успешна, за да се проведе и в други 
големи градове като Шанхай и Пекин. 
 
„Спецификата на селскостопанските изложби е, че на тях се представят само местни производители. Радвам се, че 
България ще бъде мост за сътрудничеството и с останалите страни, като по този начин ще ни подпомогне и в износа на 
селскостопански продукти към тези 16 държави“, заяви Ся Мин Хан. 
 
Тази изложба ще даде възможност на страните от ЦИЕ да представят продукти на китайския пазар за първи път, заяви 
Васил Гелев. По думите му позиционирането на български млечни продукти, предвид предстоящото им сертифициране, 
ще даде тласък на родните производители. 
 
В изложбата ще участват близо 50 организации. Тя ще бъде разположена на 10 хил. кв. метра площ, като България и 
страните от ЦИЕ ще имат на разположение 1000 кв. метра, за да представят специфични продукти на китайския пазар. 
 
Изложбата ще се проведе през втората половина на месец юни 2016 година. 
 
 
 
 
√ Ръстът на разходите за труд пак изпреварва този на производителността 
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Проблемът ще се задълбочава и ще пречи на ръста на икономиката, пише Десислава Николова от ИПИ 
 
През 2015 г. ръстът на разходите за труд отново изпреварва чувствително нарастването на производителността. Това 
показват най-новите данни на Националния статистически институт за 2015 година. Това, което е притеснително, е, че 
изпреварването от 2015 г. всъщност продължава една тенденция от предходните две години, пише в анализ на ИПИ. 
 
Другият период от последните 15 години, в който нарастването на разходите за труд значително изпреварва това на 
производителността, е 2007-2010 година. Тогава, обаче, икономиката първо прегряваше и заплатите растяха с двуцифрен 
темп през 2007-2008 г. заради недостига на подходяща работна ръка. След това, с настъпването на рецесията през 2009 г., 
разходите за труд изпреварваха производителността заради по-бавната реакция на пазара на труда (и съответно по-късно 
започналите съкращения на работни места), както и заради рекордно високото повишение на минималните осигурителни 
доходи (МОД). През 2009 г. МОД бяха увеличени средно с 27%, илюстрирайки подценяването на настъпващата криза от 
страна на правителството и социалните партньори като цяло. 
 
Ситуацията в момента е трудно сравнима с тази в периода на икономически бум (2007-2008 г.) или пък с последвалата 
рецесия. Това, по което обаче напомня на периода на висок икономически растеж, е все по-острият недостиг на работна 
ръка. Всъщност, ако разгледаме кривата на Бевъридж за България за последните години, се вижда, че недостигът на 
работна ръка сега и по време на икономически бум (2007 и началото на 2008 г.) точно преди кризата е сходен.  
 
Съществената разлика между тогава и сега е, че коефициентът на безработица в момента е доста по-висок – 9,1% през 2015 
г. спрямо 6,9% през 2007 и 5,6% през 2008 година. Т.е. след кризата безработицата е далеч по-висока и възстановяването 
на трудовия пазар, макар и да започна да намалява безработицата от 2014 насам, все още не успява да я снижи до пред-
кризисните ѝ стойности. Една от причините е профилът на безработните и фактът, че около 40% от всички безработни са 
дългосрочно незаети (с престой извън заетост над 1 година, като повечето от тези 40% са безработни над 2 години). Т.е. 
този контингент от около 187 000 души формира т.нар. структурна безработица, при която безработните трудно намират 
работа заради липсата на умения и образование, които се търсят на пазара на труда. За сравнение, през 2008 г. 
безработните над 2 години са били почти наполовина по-малко - 103 000 души. 
 
С две думи, в момента пазарът на труда показва сходен недостиг на работна ръка и изпреварващ ръст на разходите за труд 
с тези, които наблюдавахме по време на последния пик на икономическия цикъл (2007-2008 година). 
 
Предвид това, е любопитно да се види откъде идва този изпреварващ производителността ръст на разходите за труд 
последните 3 години  - от заплатите ли или от другите разходи за труд (основно осигуровки). За периода от 2002 до 2015 г. 
индексът на разходите за труд показва ясно, че заплатите нарастват далеч по-бързо от другите разходи. По-конкретно, 
през 4-тото тримесечие на 2015 г. общите разходи за труд в икономиката са с 294% по-високи от тези в първото тримесечие 
на 2001 г., като разходите за заплати растат с 357% за този период, а другите разходи – със 138%. Най-бърз ръст и на 
заплатите, и на общите разходи за труд се наблюдават в следните сектори – създаване и разпространение на информация 
и творчески продукти, далекосъбщения (където влиза IT индустрията), както и професионалните дейности (където влиза 
пък аутсорсингът на бизнес услуги). Тези два сектора – IT индустрията и аутсорсингът, са два от основните двигатели на 
икономиката последните години. Те са и лидери по създаване на нова заетост през 2014-2015 г., така че бързият ръст на 
заплатите в тях няма как да е изненада. 
 
За разлика от тази обща картина, през последните три години се наблюдава нещо ново – другите разходи (осигуровките) 
нарастват с по-бърз темп, отколкото разходите за заплати. Ако се сравнят разходите за труд през последното тримесечие 
на 2015 г. с тези през последното тримесечие на 2012 г., то разходите за заплати нарастват с 18,5% за периода, а другите 
разходи – с 21,0%. Т.е. покачването на осигурителната тежест с вдигането на минималните и максималните осигурителни 
доходи от последните 3 години явно е изиграло своята роля за ръста на разходите за труд. 
 
Като цяло, данните за разходите за труд са още едно парче от общия пъзел за пазара на труда. Този пъзел показва както 
възстановяването на заетостта през последните години благодарение най-вече на няколко бързо растящи сектора, така и 
все по-изострящата нужда от подходяща работна ръка. При това този недостиг е сходен с наблюдавания по време на 
икономическия бум, въпреки че икономиката расте с два-три пъти по-бавен темп от тогава, а безработните са с около 50% 
повече. 
 
Тези проблеми на пазара на труда тепърва ще се задълбочават и ще пречат на ръста на икономиката. Причината е, че 
моторите на икономиката и заетостта в момента изискват такива умения и квалификация (програмиране, владеене на 
чужди езици и т.н.), които не биха могли да се придобият с кратък курс, а изискват по-дългосрочно обучение и 
квалификация. 
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√ Фермерите да се обединят в 21 браншови организации предвижда законопроект 
 
Организациите ще се обединят в камари на производители и на преработватели 
 
Браншови организации на земеделски производители и на преработватели ще поемат отношенията на двата сектора с 
изпълнителната власт, вместо сегашните многобройни асоциации. Това предвижда внесеният в парламента Законопроект 
за браншовите организации на земеделските производители и преработватели на земеделска продукция, предложен от 
председателя на парламентарната агрокомисия Румен Христов и негови колеги.  
 
21 организации на фермери трябва да бъдат създадени според проекта. Те включват следните браншове: 
 
- бубарство, 
- винено грозде, 
- говедовъдство, 
- гъбопроизводство, 
- зайцевъдство и други дребни животни, 
- зеленчукопроизводство, 
- зърнени култури, 
- картофопроизводство, 
- лечебни и етерично-маслени култури, 
- мед и пчелни продукти, 
- овощарство, 
- овцевъдство и козевъдство, 
- оранжерийно производство, 
- производство на биологични продукти, 
- птицевъдство, 
- свиневъдство, 
- семепроизводство и посадъчен материал, 
- технически култури, 
- тютюнопроизводство, 
- цветарство, 
- ягодоплодни и черупкови. 
 
Физическите и юридическите лица, които преработват земеделска продукция и притежават обекти, регистрирани по 
Закона за храните, могат да се сдружават в браншови организации на преработватели в от следните сектори: 
 
- мелничарство, 
- преработка на биологични продукти, 
- преработка на месо и месни продукти, 
- преработка на мляко и млечни продукти, 
- преработка на пчелни продукти, 
- преработка на плодове, зеленчуци и ягодоплодни, 
- производство на комбинирани фуражи, 
- производство на растителни масла, 
- хлебопроизводство и сладкарство. 
 
Браншовите организации на производителите могат да бъдат признати за представителни, ако обединяват най-малко 30 
на сто от фермерите от съответния бранш, а годишният обем на произведената от членовете им продукция е поне една 
трета от производството на сектора. Същите изисквания са записани и за преработвателите. 
 
Представителните браншови организации ще представляват и защитават интересите на своите членове пред местната 
власт и агроминистерството. Те ще участват в консултативни съвети към МЗХ, в разработването на стандарти и стратегии. 
 
Браншовите организации могат да се обединят на доброволен принцип в Камара на земеделските производители и 
Камара на преработвателите на земеделска продукция. 
 
Според вносителите с приемането на закона ще бъдат идентифицирани браншовите организации, ще бъде стимулирано 
сдружаването, ще бъдат регламентирани отношенията на бизнеса с изпълнителната власт. 
 
Законопроектът няма да се предлага за производителите на риба и аквакултури, сдружения на водоползватели, 
преработватели на тютюн и производители на цигарени изделия, за производството на бира и вино. 
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√ Д-р М. Янков: Протестираме заради нормативния хаос, при който сме принудени да упражняваме професията си 
 
Управлението използва 4 големи неистини, за да мотивира действията си 
 
Не протестират само семейните лекари! Протестират и болниците – общински и частни. Несъгласни, но не протестиращи, 
са и държавните болници. 
  
По-важно е защо протестираме – заради нормативния хаос, при който сме принудени да упражняваме професията и да 
носим отговорност; освен за здравето на пациентите си, да носим и тежки финансови отговорности пред НЗОК. 
 
Това каза за предаването "Преди всички" по "Хоризонт" д-р Методи Янков – член на УС на Националното сдружение на 
частните болници.  Вече е са изминали 3 месеца, а лекарите работят по правила и указания, измислени от Надзорния съвет 
на НЗОК, поясни той: 
 
Те са Надзорен съвет на администрацията на НЗОК, а не управители на здравеопазването. Надзорният  съвет не заменя 
НЗОК нито Районните каси, нито Министерството на здравеопазването, нито Лекарския съюз, нито нас – управителите на 
болниците. Няма право да законотворства. 
 
От година и половина, в която темата за здравеопазването не слиза от дневния ред на медиите, все още лекарите не са 
видели синхронизиран пакет от закони, наредби и указания, които да нарекат реформа, коментира Янков и допълни, че 
управлението използва 4 големи неистини, за да мотивира действията си: 
 
Първата голяма лъжа е, че няма реформа. Втората лъжа е, че парите са много, ама не се употребяват правилно. Третата 
лъжа, че болниците са много и много крадат. Четвъртата лъжа е, че Националната здравноосигурителна каса е независима. 
Вижте, ние сме си задали погрешна посока, използваме погрешни аргументи и отиваме на погрешно място! 
 
Янков изтъкна, че болниците трудно излизат на протест и даде за пример своята, където днес има 17 големи операции, а 
на химиотерапия трябва да дойдат 60-70 души. 
 
Омръзна ни да ни обиждат. Омръзна ни да ни казват колко крадем. 10 големи болници, държавни, тоест на министъра, 
използват над 65% от бюджета на Касата. Това ли са крадците? Министърът нарича своите болници "крадци"?! Или 
"крадци" сме онези по-малките, които не получаваме по 260 милиона в годината държавни субсидии. 500 милиона 
задължения чии са? На частните болници или на държавните? 
 
Всяка година НЗОК започва с дефицит от около 300 млн. лева, допълни лекарят, защото през януари се разплащат дейности 
извършени през ноември и декември на предходната година. 
 
Увеличението на парите в НЗОК е за сметка на лекарствата. От 200 милиона разходите за лекарства се увеличиха на около 
500 милиона. Парите за клинични пътеки и за медицински дейности не са се увеличили в последните 7-8 години, изтъкна 
Янков и спомена за предложение на лекарите към директора на НЗОК: 
 
След като пръстовият идентификатор е инструмент на НЗОК, нека тя да си го плати! Да закупи всички устройства, да купи 
софтуерите и да плати сервизирането. Още по-добре е, че така ще могат да си контролират апаратите, а не после да ни 
обвинят, че ги манипулираме. 
 
Според лекаря резултатът, който ще се получи от идетификацията, не си заслужава разходите от нея. 
 
Интервюто на Борислава Борисова с д-р Методи Янков можете да чуете от звуковия файл. 
 
 

http://bnr.bg/post/100674627/metodi-ankov-upravlenieto-izpolzva-4-golemi-nesitini-za-da-motivira-deistviata-si

