Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Economic.bg
√ Липсата на подготвени кадри спъва икономическото ни развитие
Капиталовият пазар е допълнителна възможност за привличане на инвестиции

Липсата на подготвени кадри не само с висше, но и със средно образование все по-осезаемо спъва развитието на
българската икономика. Това заяви председателят на една от големите работодателски организации у нас – Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на дискусия от кампанията „Да! На Българската икономика“,
предаде репортер на Economic.bg.
Има дефицит на инженери и техници не само в IT сектора, но и в традиционните отрасли като машиностроене,
електротехника, дървообработване, производство на мебели, текстилна промишленост, посочи Велев.
Според работодателите реформата в професионалното образование не може да се отлага повече. Държавата не трябва да
способства за износа на специалисти и да възпрепятства вноса на такива. Нужна е ускорена образователна реформа, както
и да се стимулира вноса на специалисти както със средно, така и с висше образование.
Развитието на капиталовия пазар е допълнителна възможност за привличане на инвестиции и ускоряване растежа на БВП,
изтъкна Велев.
Според него Българската фондова борса (БФБ) има потенциал, който не е използван докрай.
„Преди кризата общата капитализация на компаниите, търгувани на борсата, отнесени към БВП, надвишаваше 50%. В
момента е около 10%. Оборотът на БФБ в момента е на нивото на едно средно предприятие, което е далеч под
възможностите на икономиката ни“, обясни Велев.
Съживяването на капиталовия пазар може да се извърши чрез листване на миноритарни пакети от държавни предприятия
на фондовата борса. Подобна практика има не само в развитите Италия и Франция, но и в бившите социалистически
държави Румъния, Хърватия, Полша.
По този начин ще се увеличи капитала на големи държавни компании и ще се облекчат платежните им затруднения.
Големи инфраструктурни проекти също могат да се реализират чрез финансиране от фондовата борса. За да е успешно
подобно начинание, е необходимо да се премахнат излишните бюрократични пречки пред дребните инвеститори, да се
намалят или премахнат някои такси и т.н.
Инвестиционната общност в България смята, че една цялостна стратегия за развитието на капиталовия пазар би
спомогнала за развитието на инвестиции и ускоряване на растежа на икономиката.
От АИКБ изразиха подкрепата си действията на правителството в борбата с корупцията. Подкрепа за реформите в сектор
сигурност, образованието.
Дарик нюз
√ Ще плащат ли синът и дъщерята пенсията ти?
Дефицитите във втория стълб могат да се попълват единствено от вноските на хората.
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Това коментира финансовият министър Владислав Горанов за предложените промени в Кодекса за социално осигуряване.
Според тях индивидуалните партиди за втора пенсия отиват в общ пул. По думите на финансовия министър темата със
създаването на общ пул опира до това, че не можеш да определиш бъдещи събития и ако определен пенсионер е изчерпал
партидата си, то синовете и дъщерите му ще му плащат пенсията.
Вдигат пенсиите с 2.6% от 1 юли
Парите ни за втора пенсия ще отиват в обща сметка, от която ще се изплащат пенсиите на хората с изчерпани индивидуални
партиди. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, подготвени от финансовото министерство.
Ресорният министър Владислав Горанов не изключи варианта да избираме дали вноските ни за втора пенсия да са
наследствени или да отиват в общата сметка. За това настояват и от бизнеса - да се осигури право на избор на хората какво
да става с парите им за допълнително задължително осигуряване.
От частните пенсионни фондове, в които са вноските ни за втора пенсия, поискаха удължаване на срока за обществено
обсъждане и предупредиха, че законопроектът крие опасности за хората, които се осигуряват.
Според предложените промени в Кодекса за социално осигуряване индивидуалните партиди отиват в обща сметка, от
която ще се изплаща втората пенсия. Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че елементът на солидарност във
втория стълб се свързва с това, че не е ясно колко дълго ще живее пенсионерът и кога индивидуалната му партида ще се
изчерпа:
"Може да се окаже в един момент, че средствата по неговата индивидуална партида са изчерпани в рамките на неговия
живот като пенсионер. Това повдига определени въпроси, свързани с това откъде да се осигури този ресурс, който не е по
неговата индивидуална партида. Той би могъл да се осигури и от създаването на допълнителни резерви в пенсионните
фондове, които обаче са отново за сметка на вноските. Затова дебатът е много съществен тук".
Калфин: Ще има индексация на пенсиите от 1 юли
Според бизнеса обаче трябва да има право на избор.
"За нас е важен принципът за избор на хората - да преценят сами дали ще получат партидата си в определения от тях
график или ще се разделят с това свое право срещу правото да получават пожизнена втора пенсия. Тъй като пожизнена
първа пенсия те имат от солидарния първи стълб", обясни председателят на АИКБ Васил Велев.
"Вие всички стъпвате на хипотезата, че толкова много пари сте събрали, че когато починете, ще остане нещо и за вашите
деца. В същото време, ако някой е събрал пари за 80 години и живее 100, откъде ще му се доплащат? Аз не твърдя, че това
е непременно вярното решение. Лъжец е бил онзи, който навремето е въвел двата принципа заедно - трябвало да е или
единият, или другият", добави президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов.
Бившият социален министър Иван Нейков припомни предложение на пенсионните фондове в тази посока:
"Дай Боже всички да живеят 20 години и повече от актюерските разчети. Всеки един от фондовете има задължение да
покрие т.нар. надживяване - тези средства за по-продължителното ползване на пенсията да ги покрие със собствени
средства".
Председателят на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев каза, че има
определени опасности за хората:
"Говори се за отпадане на наследствеността, предложения за прелицензиране на дружества. Говори се за отпадане на
индивидуалните партиди, което не е вярно по същество".
От Асоциацията призоваха за удължаване на срока за обществено обсъждане на законопроекта.
"Ако не се промени сега законът, да се стигне до ситуация, в която определен пенсионер да изчерпа натрупаните средства
по неговата партида и тогава ще трябва неговите синове и дъщери да му плащат пенсията", каза още Владислав Горанов.
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Важни обществено-икономически и политически теми

24 часа
√ НАП проверява скъпи имоти дали са записани като офиси
Проверка на луксозни имоти, които са придобити през последните 5 години, започва НАП. Инспекторите ще търсят имения,
за които държавата е възстановявала ДДС, а те са ползвани само или основно за жилищни нужди. Целта е да установят
спазват ли се правилата на данък уикенд при ползването на фирмени активи.
От приходната агенция обясниха, че при всяка проверка ще се засичат фактури и платежни нареждания за купуване на
съответния имот, справките декларации за ДДС на фирмата и информация за личния адрес на собственика.
Има много имоти, които се декларират като офиси, но в тях са регистрирани с постоянните си адреси собственикът,
съпругата му, децата му и други членове на семейството, коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров.
При разминавания ще се назначават ревизии. Фирмите и собствениците нарушители ще връщат ДДС на държавата с
лихвите. Данъчните вече събират информация от фирмените регистри за стойността на извършените сделки в последните
пет години.
Преди дни приходната агенция обяви, че стартира проверка и на фирми, придобили 5500 скъпи автомобила, които се
ползват не само за служебни цели. За проверките се изисква информация от вносители, лизингови компании и КАТ. При
тях ще се засичат данните за пробег, справките декларации за ДДС и документите за ползван данъчен кредит.
В интервю за “24 часа” главният изпълнителен директор на НАП Бойко Атанасов съобщи, че за януари от данък уикенд в
хазната са влезли 1,3 млн. лв., а амбицията на данъчните е да повишат събираемостта му.

√ Специалист по барута и монтьор загинаха при авария в "Арсенал"
Работна версия на следствието: искра при настройване на машина подпалила барутни смеси
Страстната седмица започна в Казанлък с трагедия - при авария в барутния завод 3 на оръжейната фирма "Арсенал" днес
загинаха двама мъже. Жертвите са зам.-директорът на завода инж. Върбан Пешков, на 53 години, и монтьорът Румен
Райчев, на 41 години.
"Не е имало взрив, а се е получило запалване при настройване на оборудване", обясни за медиите изпълнителният
директор на "Арсенал" АД Николай Ибушев.
Сигнал за инцидента е подаден в 10,44 часа. Барутът нямало как да избухне, но гори много бързо и силно и двамата мъже
не са успели да избягат, те са обгоряли фатално. В склад 60 на цех 120, където е станало нещастието, имало още 4 души,
но те имали късмета да излязат.
Първоначално бе съобщено и за още един, леко ранен работник, но тази информация бе опровергана. "Не стана дума за
друг ранен човек, освен двете жертви. Взрив наистина няма, дори прозорците на помещението не бяха пострадали", каза
пред "24 часа" областният управител на Стара Загора Георги Ранов, който отиде намясто в "Арсенал".
Заради специалния режим във фирмата журналисти не бяха допуснати зад портала.
По ирония на съдбата, загиналият Върбан Пешков е специалист по барутите, един от последните възпитаници на
Ленинградския технологически институт в "Арсенал" с тази специалност. Той е семеен, с 2 деца. Монтьорът Румен Райчев
не бил женен, имал сестра.
От Апелативната прокуратура в Пловдив съобщиха, че по личното разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров на
мястото на инцидента са пристигнали двама следователи, които участват в огледа. В "Арсенал" дойде и окръжният
прокурор на Стара Загора Дичо Атанасов. Започналото разследване се ръководи от Окръжната прокуратура в Стара Загора,
сред основните версии е за пожар на барутни смеси, възникнал от искра, получена при настройката на оборудването. В
цеха има опасни вещества, тъй като в него се прави нитроцелулоза, която е в основата на производството на барут, твърдят
запознати.
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След пожара, който бил загасен бързо, няма опасност за работниците и за населението на Казанлък, както и от последващи
възпламенявания, увериха от ръководството на фирмата. Работата в "Арсенал" като цяло не била спирала.
Регионалната инспекция по околната среда и водите веднага изпрати в Казанлък апаратура за оценка на качеството на
атмосферния въздух. Като предпазна мярка срещу евентуалното замърсяване на подпочвените и повърхностните води в
района дори водата, използвана от огнеборците за неутрализиране на аварията, е прибрана в утаител на площадката и
отведено в безотточно езеро-утаител.

√ Борисов: За бежанци харчим в пъти повече от пенсията на един български пенсионер
По 400-500 евро на месец са за плащания на бежанец, което е в пъти повече от пенсията на един български пенсионер,
която е около 150 евро на месец. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на срещата на кампанийните мениджъри
на ЕНП, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
„С една дума изведнъж се получи едно рязко разминаване между желаното и действителното. Дори един абсолютно
неоспорим лидер в Европа, какъвто е канцлера Ангела Меркел беше поставена под напрежение, а това, което тя направи
за последните 10 години ще остане в историята е като най-добре справящия се политик, може би. Дори и там възникна
напрежение – в една изключително подредена държава“, коментира Борисов.
Премиерът Бойко Борисов: България харчи много пари и усилия, за да докаже, че е истинска шенгенска граница
България харчи много пари и усилия, за да докаже, че е истинска шенгенска граница, каза Борисов„И колкото и да ни е
трудно – се справяме. Под ударите на популизма много европейски държави се поддават“, заяви премиерът. По думите
му, България е имала този пример със СИРИЗА.
„Сега от последните избори, които наблюдавам в Европа, все повече това се развива като политика“, каза той. По думите
му, ако ЕНП не е гъвкава, бърза, с правилните решения, всяка една грешка се наказва изключително тежко. „Преди година
време на Европейския съвет им предложих решения, трябваше поне десет съвета да се проведат след това, поне десет, от
тях поне 3-4 извънредни и всъщност да се вземе решението, което им предлагах тогава.
Само, че има още един милион бежанци повече в Европа, а решението беше простичко и прагматично – затваряме всички
граници на ЕС и оставяме само официалните контролно-пропускателни пунктове и всеки, който иска да влезе в Европа
минава през КПП-то, взимат му се отпечатъци, регистрира се, здравно се обезпечава и тогава продължава по пътя си за
където иска да отиде“, заяви Борисов. Според него, ако бежанец не иска да го приемат в Австрия, Полша, Чехия, Словакия
или Унгария, да не се пропуска нататък, защото трябва някъде да отседне. „Там където отседне трябва да се направи
бежански лагер, да му се осигури храна, прехрана, човешко съществуване“, посочи Борисов. По думите му, след като като
половината държави в Европа не искат да приемат бежанци, всичко се концентрира в няколко държави - Германия,
Австрия и страните от Бенелюкс.
Според него това е честно и за самите мигранти, защото не стават лесна плячка за каналджиите. „Честно е и към техните
семейства, които продават къщи, продават имоти, за да осигурят пари за това пребиваване“, коментира Борисов. По
думите му, социалните системи на най-развитите държави прегряват вече.
Премиерът Бойко Борисов за мигрантите: Насила никой не можем да задържим в България, в Румъния или в Полша
Насила никой не можем да задържим в България, в Румъния или в Полша, каза премиерът. Премиерът попита как да
обясни на хората, че релокацията не може да е задължителна.
„Не знам вие как го обяснихте във вашите държави. Насила никой не можем да задържим в България, или в Румъния, или
в Полша, той трябва да желае да е тук. Иначе ние трябва да направим затвори, за да може ние приехме, че ще вземем 1200
души по релокации, но те като не искат да стоят в България, какво да ги правим, насила трябва да ги затворим“, коментира
Борисов.
По думите му, неслучайно към момента има двама, които са дошли в България по релокацията и единият е избягал. „Той
иска в Австрия, иска в Швеция, иска в Германия, не иска в България. Като казвам България давам пример с нас, но това е
същото и в другите държави, те не искат и в Унгария, не искат и в Чехия, не искат и в Полша“, добави премиерът.
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√ Български продукт спечели 1 млн. долара
Бизнес историята с успешен край е на Мартин Ангелов и Михаил Кленов, млади български архитекти, създатели на
велосипед от ново поколение. Техният Halfbike е най-успешният проект, който за кратко време печели финансиране в
платформа за стартиращи бизнес идеи.
Halfbike е нещо между велосипед и скейтборд. Кара се прав и се управлява не с ръце, а с цялото тяло. Едно от основните
му качества е, че е малък и компактен, лесно се слага в багажника на колата и се комбинира с градски транспорт.
"За нас ключово беше усещането, преживяването от това ново превозно средство.
Точно тези качества го направили най-харесваният проект. Провеждат две кампании и печелят най-голямата инвестиция
за 2015 г. Създават 2500 бройки Halfbike и ги разпространяват във всички точки на света", казва предприемачът Мартин
Ангелов.
И допълва: "Много хора в тяхното ежедневие искат да пробват нещо ново и обикновено има много малка еволюция
забелязвам в транспортните средства напоследък.....Това е някаква глътка въздух ... Човек е така устроен, че да търси
винаги нещо ново".
Силно вярва, че човек трябва да се движи, но и да го прави по забавен начин. Все още се изненадва от социалния ефект на
проекта.
"Това е най-интересното, получавайки обратна връзка от хората е много мотивиращо и приятно", каза още Ангелов.
Предприемачът беше в Шумен, за да мотивира и други млади хора да осъществят бизнес мечтите си.

√ Край на метила в течностите за чистачки
Държавите членки на ЕС отчитат ползи в размер на 323 милиона евро от въвеждането на строгите мерки
През следващата една година ЕС ще забрани изцяло съдържанието на метил в течностите за чистачки. Докладите на два
комитета към Европейската агенция по химикалите (ECHA) оценяват като значителен рискът за човешкото здраве при
съдържание на над 0,6% обемни единици метанол в течностите за чистачки, а допустими към момента са 3,0%. В България
положението е още по-критично, данните показват, че близо 2/3 от продаваните у нас продукти за чистачки са със
съдържание на метанол, достигащо до 30%.
Доклади на Комитета за социално-икономически анализи (SEAC) и Комитета по оценка на риска (RAC) посочват, че към
момента европейските изисквания за производство на продукти със съдържание на метанол са минимални и
недостатъчни, за да осигурят адекватна защита за здравето на потребителите. Те се ограничават до предписване на
специфични изисквания по отношение на опаковането и етикетирането на продуктите, съдържащи метанол. Рисковете се
изобразяват като пламък, череп и под други форми, които са крайно неясни за масовия потребител. Проверка на
Министерството на здравеопазването у нас през 2014 г. показа, че в над 400 обекта се продават течности, на които изобщо
не е упоменато съдържанието на метанол. Производителитеим умишлено не поставят обозначения, за да покажат
вредите, които продуктът им може да причини дори при впръскване по предния прозорец,, когато изпаренията навлизат
в купето. Дори не се отчитат честите случаи на директна консумация на такива течности от деца и възрастни, които бъркат
смъртоносната смес с високоалкохолна напитка. Такива продукти се разпространяват масово и безконтролно на
бензиностанции, в големи търговски вериги, малки магазини за продажба на резервни части и автокозметика, дори в
известни интернет магазини.
Въпросът за вредното въздействие на метанолав течността за чистачки върху човешкото здраве от няколко години е обект
на интерес в повечето държави-членки на Европейския съюз. Редовни дискусии се водят и пред Европейската комисия и
ECHA. През последните няколко години на официалната интернет страницата на ECHA (по инициатива на държави като
Италия, Полша, Финландия и Чехия) бяха публикувани десетки доклади с научни и категорични доказателства за вредите
от метанола върху човешкия организъм и високата смъртност в Европа в следствие директна консумация. Някои от
изследванията се фокусират върху негативното действие на метанола върху репродуктивните функции при човека при
индиректна консумация.
В настоящото законодателство се посочва, че държавите членки на ЕС могат да приемат собствени рестрикции по темата,
което е потенциал за нарушаване на правото за свободна търговия в рамките на ЕС. Затова Европейската агенция по
химикалите дава препоръка ЕС да въведе унифицирани за всички държави членки правила, като най-силно застъпва
препоръката метанолът да бъде напълно забранен под различни масови форми и продукти. Чрез социо-икономически
изчисления се достига до сметката, че финансовото измерение на ползите от спирането на метанолаза държавите членки
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се равнява на 323 милиона евро годишно. Няколко милиона допълнително ще спести и всяка една държаава от
минимализиране на медицинските си разходи при причинена слепота, болинчна грижа за отровени и редица други.
Редица държави членки на ЕС въведоха в националните си законодателства изрични забрани и ограничения по отношение
на предлагането на пазара на продукти за масова употреба, съдържащи метанол, сред които и течността за чистачки. В
Полша, Финландия, Дания от много години има изрична забрана за влагане на метанол в продукти за масова употреба.
Такова ограничение от скоро имат и Швеция, Дания, Норвегия, Литва, Германия, Австрия, като освен течност за чистачки
се посочват и различни продукти, използвани в бита и дори авто-монтьорството. След тях Чехия и Италия въвеждат
сериозни рестрикции и мерки по отношение ограничаването на метанола в различни битови препарати, сред които и
течностите за чистачки. В тези държави въведените ограничения и забрани са продиктувани изцяло от съображения за
опазване на общественото здраве. С действията си те преследват цели, които надхвърлят минималните хармонизационни
изисквания на европейското законодателство.
В България такъв действащ закон относно метанола е имало от 1995 до 2005 година. В обхвата на забрана са попадали
всички продукти, които хората използват в ежедневието и чиято употреба (спорадична или редовна) носи риск от
безвъзвратното увреждане на човешкото здраве. Отпадането на забраната за използване на метанол в битовата химия
преди 11 години в България не се е базирало на научни или други емпирични данни, а е било следствие от прибързано и
неадекватно адаптиране на българската нормативна уредба с оглед на наближаващото ни присъединяване към
Европейския съюз.

концесиите алтернатива на обществените поръчки, проектът предвижда да бъде приета Национална стратегия за развитие
на концесиите. Тя ще се прилага чрез планове за определени периоди.
Концесиите на подземните богатства са извън обсега на този закон, предвижда проектът.

Труд
√ Румъния търгува със САЩ ТПТИ за визи, България мълчи
Отпадане на визовия режим за румънски граждани поиска Букурещ. В противен случай северната ни съседка предупреди
ЕК, че няма да ратифицира опасни търговски споразумения като ТПТИ със САЩ и като СЕТА с Канада. Страната ни обаче,
която също иска отпадане на визите, не е повдигала досега въпроса, нито е поставяла условия пред ЕК в защита на
българските интереси.
Последствията от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, което предстои да сключат ЕС и
американците, важат за всички държави членки по презумпция, включително за България. Споразумението носи опасност
от разхлабване на строгите европейски стандарти за качество и безопасност на храни и стоки с цел улесняване на
търговията. То ще позволи и големи корпорации да съдят държавите, ако със свои политики за безопасност на
потребителите въвеждат допълнителни изисквания, пречещи на печалбите.
Освен на гражданско ниво в ЕС вече се надига недоволство и от страна на местната власт в лицето на общини от повечето
държави, включително в нашата, в която по въпроса предстоят срещи между общинари.
В понеделник президентът на САЩ Барак Обама, който е на посещение в Германия, призова европейците да купуват
повече американски стоки, а канцлерът Ангела Меркел заяви, че ТПТИ трябва да се подпише до края на годината.

√ Министър Теменужка Петкова: От 1 юли предстои да бъде въведена платформата за търговия на база на двустранни
договори в Българската независима енергийна борса
"От 1 юли предстои да бъде въведена официално платформата за търговия на база на двустранни договори. През първото
тримесечие на 2017 година ще разполагаме с платформа за търговия в рамките на деня." Това съобщи министърът на
енергетиката Теменужка Петкова на представянето на годишните финансови резултати на държавните енергийни
дружества, предаде „Фокус”.
"Това ще даде възможност за по-голяма свобода по отношение на производители и търговци, които да могат да търгуват
на борсата на базата на различни платформи", подчерта Теменужка Петкова.
Тя обясни, че в момента търговията на борсата се извършва на базата на платформа, която е търговия в ден напред.
"Българска независима енергийна борса" е дружеството, на което всички залагаме големи надежди с оглед предстоящата
пълна либерализация на електроенергийния пазар", коментира тя.
По думите й, през 2015 година "Българската независима енергийна борса" е имала само разходи, тъй като е трябвало да
започне работа и да се инвестира сериозен ресурс за закупуване на платформата.
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"Тенденцията за първото тримесечие на 2016 година показва положителен резултат от близо 600 хил. лева печалба, което
дава яснота за хоризонта, който очаква това дружество", посочи министър Петкова и допълни, че съгласно ангажиментите
пред ЕК ще премине към Министерство на финансите, за да се гарантира нейната независимост.

Сега
√ 10 млн. лв. на година ще струва чуждата охрана на небето ни
МО ще поема разходите за луксозен хотел, кетъринг и транспорт на гостуващите военни, твърди шефът на ВВС
Близо 10 млн. лв. на година ще струва чужди военни да охраняват небето ни, научи "Сега" от източници в Министерството
на отбраната. Според тях вече тече подготовка Полша да охранява заедно с нас въздушното ни пространство. Когато се
договаряше с Полша за ремонт на двигатели за МиГ-29, ръководството на МО твърдеше, че ще се спестят пари.
От септември 2015 г. ведомството е започнало разработването на концепция за съвместна охрана на въздушното
пространство, която вече е готова и е била изпратена на българския представител в съюзното командване на НАТО.
Документът е бил изпратен, без да бъде одобрен от началника на бойната авиация ген. Румен Радев.
"Аз два пъти писмено отказах да съгласувам тази концепция, но тя стана факт и е вече при нашия представител е съюзното
командване на НАТО и доста държави имат интерес за това. И нормално, те си правят една чудесна тренировка при поети
разходи", коментира ген. Радев в интервю за Канал 3. По думите му България кани чуждите военни "при едно сериозно
заплащане от наша страна - транспорт, гориво, настаняване в луксозен хотел, кетъринг, пълно обслужване и т.н.".
Идеята за съвместна охрана на въздушното пространство беше лансирана за първи път от военния министър Николай
Ненчев в интервю за "Сега". Тогава стана ясно, че България възнамерява и да се откаже от договора с РСК "МИГ" за
поддръжка на МиГ-29. Засега е известно, че са водени разговори за съвместна охрана със САЩ, Белгия, Холандия, Италия
и Полша. Това стана възможно, след като в средата на януари парламентът разреши България да охранява въздушното си
пространство и съвместно с други страни - членки на НАТО. Мотивите за промяната бяха бедстващото състояние на бойната
авиация, но до нея се стигна след отказа от договора за поддръжка на МиГ-29. Именно тогава се появи версията, че
България възнамерява да сподели охраната на небето с друга натовска държава, но да съсредоточи ресурсите си към
поддръжка на бойния флот.
ДВОЕН АРШИН
Командирът на ВВС заяви, че няма нищо лошо в подобна съвместна охрана на въздушното ни пространство и това ще даде
много нови възможности за тренировка и повишаване на подготовката на нашите ВВС, но посочи смущаващи детайли:
"Ако това се случи при тези финансови условия, то ще е голям удар по мотивацията на нашия личен състав. Хората от ВВС
работят при крайно тежки условия, работят на предела на човешките възможности, носят риск ежедневно при лоши
социално-битови условия. Но те правят това с ясното съзнание, че България има финансови проблеми, те са част от това
общество и имат дълг към него. Когато един ден обаче дойдат твои партньори, които летят пет пъти повече от теб, които
работят при прекрасни условия и когато на тях България плаща всичко, включително и луксозните хотели, как ще се
почувстват нашите хора от ВВС? Това ще е абсолютен удар по тяхната мотивация!"

√ 77% от българите не очакват присъди за корупция
Огромното мнозинство от българите са скептични към възможностите на родното правораздаване да наказва за корупция.
77% смятат, че е малко вероятно някой да бъде осъден за взимане на подкупи, а едва 10 на сто вярват в обратното. Това
показват данни от национално представително проучване на социолозите от "Екзакта рисърч груп".
Най-големите оптимисти, че подобни престъпления могат да бъдат наказани, се оказват хората под 30 и над 60 години,
нискообразованите и жителите на малките населени места, както и избирателите на Реформаторския блок и на ГЕРБ.
Скептиците пък преобладават сред високообразованите и заможните прослойки от населението, както и сред
поддръжниците на националистическите формации.
Здравеопазването се оказва най-корумпираната сфера - 10% от хората признават, че през последната година са дали
рушвет за решаване на здравни проблеми. Следват тези, които са платили, за да избегнат полицейски санкции (5%), и за
някаква административна услуга (3%). Иначе българите демонстрират изключително нисък праг на толерантност към
корупцията. Едва 2% заявяват, че са склонни да оправдаят хора, които искат подкупи, а 6% прощават на онези, които дават
такива.
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Изследването демонстрира изненадващо висока подкрепа за изготвения от правителството антикорупционен закон. 43
процента от интервюираните вярват, че подобно спецзаконодателство може да ограничи корупцията, 25 на сто очакват
слаб ефект, а 16% не смятат, че проблемът може да бъде решен чрез закон.

√ Спестяванията на домакинствата намаляват за първи път от банковата криза
Само една четвърт от българите успяват да заделят пари всеки месец
Влоговете на домакинствата в банките изненадващо се свиват през март. В края на първото тримесечие те са били 42.820
млрд. лв. - с 82 млн. лв. по-малко в сравнение с февруари, сочат оповестени вчера данни на БНБ. Това се случва за първи
път след банковата криза през юни 2014 г., когато от КТБ и Първа инвестиционна банка бяха изтеглени над 1 млрд. лв.
Половината от тях бяха спестявания на домакинствата. Още през следващите месеци обаче повечето от тях бяха
пренасочени към други банки, а през 2015 г. ежемесечно в банките се влагаха свежи пари.
Общо вложенията в банките у нас през март са намалели с 598 млн. лв. до 63.249 млрд. лв. Най-голям спад има при
влоговете на финансовите институции като застрахователни дружества и пенсионни фондове - с 284 млн. лв. до 2.996 млрд.
лв. За втори път през първите 3 месеца на тази година намаляват и фирмените спестявания - с 231 млн. лв. до 17.434 млрд.
лв. Според експерти е възможно част от изтеглените пари да са вложени в нови проекти, но може да са отишли и за
запълване на дупки заради спрени обществени поръчки и забавянето на еврофондовете.
В същото време през март заемите на гражданите растат с 81 млн. лв. до 17.949 млрд. лв. Най-сериозно - с 49 млн. лв., са
се увеличили потребителските кредити. Изтеглените жилищни заеми са със 15 млн. повече, отколкото през февруари.
ЗА ЧЕРНИ ДНИ
Само 23% от българските домакинства успяват да пестят всеки месец, сочи проучване на "Профи Кредит". В Полша да
спестяват успяват 35% от домакинствата, в Словакия - 50%, а в Чехия - 53%. Средната сума, която българите отделят "за
черни дни", е 146 лв. месечно. Над 1/3 от спестяващите домакинства заделят между 50 и 100 лв., 25% икономисват над
200 лв. месечно, 24% - под 50 лв., а 15% - между 101 и 200 лв. Средната сума, с която българските домакинства разполагат
за свободно харчене, след като от семейния бюджет се извадят разходите за храна, потребление, детски и транспортни
разходи, е 185 лв., или 94 евро. По този показател поляците разполагат със 103 евро на месец, чехите - със 119 евро, а
словаците - със 123 евро.

√ БЕХ получи заем от 535 млн. евро, за да плати дълговете на НЕК
Дълговете на НЕК към двете американски централи "Марица-изток" 1 и 3 ще бъдат погасени със заем от 535 млн.евро, а
не както се планираше - с кредит от 650 млн. евро. Парите вече са в сметките на компанията-майка БЕХ, която в края на
миналата седмица подписа договор за заема с консорциума между "Джей Пи Морган", италианската "Банка Ай Ем ай" и
китайската "Банк ъф Чайна". Това съобщи енергийният министър Теменужка Петкова, която вчера отчете финансовите
резултати на държавните енергийни дружества. Очаква се днес от общата сума да бъдат прихванати 364 млн. лв. - колкото
са дълговете на американските тецове към "Мини Марица-изток". Останалите пари ще бъдат разплатени на
американските централи.
Държавната енергетика излиза на плюс - БЕХ и групата фирми под неговата шапка отчитат за 2015 г. печалба от 29.5 млн.
лв. при загуба от 277 млн. лв. година по-рано, каза министър Петкова. Добрите резултати се дължат на законодателните
промени от миналата година, които ограничиха изкупуването на тока, произведен по неефективен способ, и на
създаването на фонд "Сигурност", допълни министърът. Принос има и увеличената с над 100% от лятото на миналата
година добавка "задължение към обществото". Тя се плаща от бизнеса, който купува ток на свободния пазар, и с нея се
покриват част от разходите на НЕК за покупката на скъп ток.
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Монитор
√ Гражданската авиация с нов шеф
Иван Иванов поема ръководството на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГВА). Новият шев на
гражданската авиация досега е управлявал дирекция в звеното. Той поема поста, след като министърът на транспорта
Ивайло Московски освободи от длъжността Минчо Цветков в края на миналата седмица.
„Причината за уволнението на директора на ГВА е слабост в административните функции и недобра финансова
дисциплина”, заяви Московски на брифинг след среща с превозвачи. По думите му в министерството са постъпвали
сигнали срещу Цветков, които обаче не са били потвърдени. „След проверки не са намерени доказателства за
неправомерно издаване на лицензи и разрешителни", посочи транспортният министър. И поясни, че няма и хора,
назначени в администрацията, без да притежават необходимите компетенции.
Междувременно стана ясно, че няма данни за неправоспособни пилоти в българската авиация, съобщиха от ведомството.
Информацията идва след разговори между зам.-министъра на транспорта Антон Гинев, новия шеф на ГВА Иван Иванов и
представители на Асоциацията на българските авиокомпании (АБА).
По време на срещата беше договорено да бъде създаден консултативен съвет в авиационната област, който да подпомага
работата на ГВА.

Инвестор.бг
√ Обемът на лошите кредити падна под 8,5 млрд. лв. за пръв път от юни 2011 г.
Размерът на необслужваните кредити намалява вече 11 поредни месеца
През март 2016 г. обемът на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафтите)* в българската банкова система падна
под 8,5 млрд. лв. за пръв път от юни 2011 г. Това сочат изчисленията на Investor.bg на база паричната статистика на
Българска народна банка (БНБ).

Графика: Investor.bg по данни на БНБ
Размерът на необслужваните кредити намалява вече 11 поредни месеца и за 17-ти път по ред, считано на годишна база.
През март понижението е от 0,63 на месечна и 8,54% на годишна база до 8,493 млрд. лв. За последно обемът бе под
границата от 8,5 млрд. лв. през юни 2011 г., когато бе 8,3 млрд. лв.
Като цяло спадът на лошите кредити се дължи на комбинацията от все още свито кредитиране и прочистване на
портфейлите на банките. Продажбите на пакети с необслужвани кредити бяха по-интензивни в последните месеци на 2015
г. на фона на подготовката на трезорите за предстоящия преглед на качеството на активите и стрес тестовете, които
започнаха през февруари.
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Затова, правейки сравнения, като цяло нивото на лошите заеми не бележи съществено изменение спрямо края на януари.
Така в края на месеца делът на лошите кредити намалява до 22,8% от 23%, колкото бе в края на февруари 2016 г.
Съотношението е най-ниското от септември 2014 г., когато за последно бе точно 22,8 на сто.

Графика: Investor.bg по данни на БНБ
През март 2016 г. делът на лошите потребителски заеми остава на ниво от 13,4%, което е най-ниското от януари 2010 г.,
когато бе 13%.
В третия месец от новата година необслужваните потребителски кредити намаляват с 0,13% на месечна и 18,8% на годишна
база до 957,7 млн. лв. Сумата се задържа под нивото от 1 млрд. лв. за трети пореден месец, след като през януари падна
под тази граница за пръв път от декември 2009 г., показва справка в базата данни на Investor.bg.

Графика: Investor.bg по данни на БНБ
Същевременно делът на лошите жилищни заеми остава 19,7%, с колкото изпрати и февруари. Все пак съотношението е на
най-ниското си ниво от ноември 2011 г. В абсолютен размер лошите жилищни кредити растат 0,6 млн. лв., или с 0,04% през
месеца, до 1,701 млрд. лв. На годишна база намаляват със 7,9%, или със 145,8 млн. лв.
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Графика: Investor.bg по данни на БНБ
Обемът на лошите т. нар. други кредити намалява с 0,64% спрямо февруари 2016 г., за да достигне 183,7 млн. лв. В тази
група заеми се причисляват всички останали видове, предоставени на домакинствата. Спрямо миналата година лошите
заеми от тази категория се понижават с 14,53%, или с 31,2 млн. лв. Делът им намалява до 26,1%, като се намира на найниското си ниво от декември 2013 г.
От друга страна през март делът на лошите фирмени заеми се понижава за трети пореден месец. Съотношението се свива
до 27,2% от 27,5%, колкото бе в края на миналия месец. Сумата на необслужваните кредити за бизнеса спада с 0,95% на
месечна и с 6,52% на годишна база до 5,651 млрд. лв.

Графика: Investor.bg по данни на БНБ
* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като
необслужвани експозиции (91-180 дни), загуба (над 180 дни) и преструктурирани експозиции по смисъла на Наредба № 9
на БНБ. За целите на паричната и лихвената статистика (съгласно изискванията на ЕЦБ) БНБ не събира детайлни данни за
класифицираните експозиции по срокове на просрочие, а информацията е агрегирана.
Графика БНБ

√ България реанимира "Бургас - Александруполис" в името на "Южен поток"?
Руска медия съобщава, че София се отказва от намеренията да излезе от проекта и е оттеглила иска си за
прекратяване на участието в нефтопровода
България се кани да реанимира проекта за изграждането на нефтопровода "Бургас - Александруполис" в името на "Южен
поток". Това съобщава руското онлайн издание Life (бившето LifeNews, част от медийната група News Media), като се
позовава на свои източници в руско-българската междуведомствена комисия по темата за нефтопровода.
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Според изданието българската страна се отказва от намерението си да прекрати участието си в проектната компания Trans
- Balkan Pipeline. Това реално означава, че проектът може да получи втори шанс. Надеждата на България е срещу тази
отстъпка да получи отново възможността за реализацията на "Южен поток", коментира източник на Life в руското
енергийно министерство.
Неочакваният отказ на София да излезе от "Бургас - Александруполис" пък ще даде възможност на Москва да заобиколи
контролирания от Турция пролив Босфора, през който в момента Русия осъществява износа на петрол и петролни
продукти.
Изданието припомня, че през 2007 година Русия, България и Гърция подписаха споразумение за строителството на
газопровод с дължина от 285 километра от Бургас до гръцкия Александруполис. Капацитетът на тръбата беше определен
на 50 млн. тона годишно. Стойността на проекта се оценяваше на 1,2 млрд. долара.
Година по-късно беше създадена и проектната компания Trans Balkan Pipleine, която трябва да реализира строителството
на нефтопровода.
Интересното е, че в нея равни дялове имат руските "Транснефт", "Роснефт", "Газпромнефт" и гръцката Helpe -Thraki.
Четирите компании държат общо 51% от проектната компания. Останалите дялове се разпределят между гръцкото
правителство (24,5%) и България - чрез Проектната компания за нефтопровода "Бургас - Александруполис".
През 2011 година обаче София реши да прекрати участието си в нефтопровода, който беше част от т.нар. Голям енергиен
шлем на президента Георги Първанов. В него влизаха още и АЕЦ "Белене" и "Южен поток" - всичките замразени на този
етап.
През лятото на 2015 година обаче Гърция се опита да реанимира проекта "Бургас - Александруполис", пише още руското
издание. Досега позицията на финансовото министерство, което е принципал на проектната компания, не се е променяла.
Сега обаче българската страна е оттеглила иска си за излизане от проекта, коментира официално Игор Дьомин,
представител на "Транснефт". Сега съдбата на този проект ще зависи от волята на България ,посочва още Life.
Българското финансово министерство е отказало коментар пред руското издание. Опитите на Investor.bg да получи
коментар по темата засега също са без успех. Преди седмици обаче правителството увеличи капитала на проектната
компания с мотив, че средствата са нужни на дружеството, за да изпълни своите финансови задължения като акционер в
Trans Balkan Pipeline.
Периодично в руското медийно пространство се появява информация за възраждане на проекта. Самият енергиен
министър на Русия посочи през миналото лято, че страната му е готова да поднови преговорите по нефтопровода с
българската страна.

√ Българската енергетика записа оптимистична 2015 година
ТЕЦ „Марица Изток” 2 обаче реализира големи загуби заради разходите за въглеродни емисии, отчете енергийният
министър
Финансовото състояние на българската държавна енергетика се стабилизира, отчете ресорният министър Теменужка
Петкова. Тя припомни усилията, които са помогнали това да се случи - намаляването на административните разходи с 10%
и стремеж за увеличаване на приходите, както и редица законодателни промени, които са довели до стабилизирането на
обществения доставчик - Националната електрическа компания (НЕК).
От отчета на енергийното министерство е видно, че приходите на НЕК през миналата година са се увеличили с 218 млн.
лева, а разходите намаляват със 169 млн. лева. Така финансовите резултати показват намаляване на загубата от 586,5 млн.
лева през 2014 година до 196,7 млн. лева. Нещо повече - дружеството намалява и задълженията си със 115 млн. лева.
"Това показва тенденцията оттук нататък", отбеляза Петкова.
НЕК е на печалба и през първото тримесечие от 39 млн. лева, посочи още енергийният министър.
Ръст на печалбата от 78 млн. лева през 2014 година до 82 млн. лева отбелязва и АЕЦ "Козлодуй". Централата традиционно
има позитивен финансов резултат. Сега обаче доброто й състояние е много важно на фона на дейностите по удължаване
на срока за експлоатация на пети и шести блок. До този момент централата успява да се справя сама с тази ключова за
енергетиката ни задача.
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Повишаването на печалбата през миналата година се дължи и отчасти на решението на Комисията за енергийно и водно
регулиране да намали квотата на ядрената ни централа на регулирания пазар. Така тя е успяла да реализира повече
печалби на свободния пазар на по-висока цена и да подобри показателите си.
Рекорден обаче е ръстът на печалбата за Електроенергийния системен оператор, отбеляза Теменужка Петкова. По данни
на енергийното министерство през 2014 година ЕСО е реализирал 19 млн. лева печалба, а през миналата година тя достига
69 млн. лева. Доброто финансово състояние на енергийния оператор е гаранция за стабилността на цялата система.
Традиционно стабилните във финансово отношение "Булгаргаз" и "Булгартрансгаз" също завършват 2015 година с
увеличение на печалбата. За газовото дружество тя е в размер на 20,3 млн. лева спрямо 5,1 млн. лева през предходната
година. Това е позволило на компанията спокойно да се разплаща за доставките на газ. Положителният финансов резултат
за "Булгаргаз" беше обяснен и с усилията на дружеството да подобри събираемостта на задълженията. Те са намалели с
68 млн. лева през миналата година.
Много важна роля за плановете за диверсификация на доставките на енергийни суровини играе "Булгартрансгаз",
припомни енергийният министър в своя отчет. Затова и повишаването на печалбата до 93,1 млн. лева, спрямо 75,6 млн.
лева през 2014 година, е добър сигнал за развитието на газопреносната система. Петкова отбеляза, че през миналата
година дружеството е извършило със собствени средства модернизацията на шест компресорни станции. Сега предстои и
следващия етап от модернизацията и рехабилитацията на транзитната газопреносна мрежа.
Не толкова оптимистично стоят нещата с ТЕЦ Марица Изток 2, която е част от критичната енергийна инфраструктура.
Данните на министерството показват, че загубите й се удвояват - от 35 млн. лева през 2014 година до 72 млн. лева за
миналата година. Обяснението обаче е просто - централата работи на пълна мощност и с увеличаването на производството
се повишават и разходите й за емисии. През 2015 година централата е похарчила 120 млн. лева за закупуване на
въглеродни емисии.
"Търсим варианти за оздравяването й", посочи Теменужка Петкова и отчете, че през миналата година приходите на
централата се увеличават с 46 млн. лева, но това се оказва недостатъчно да компенсират големите разходи.
Наполовина намалява печалбата и на Мини Марица - изток. Дружеството обаче е добило рекордни количества въглища 32 млн. тона. С подписването на споразумението за разплащане с т.нар. "американски" централи в Маришкия басейн - AES
Гълъбово и КонтурГлобал, в енергийното министирство се надяват мините да покрият своите задължения и да имат
достатъчно средства за инвестиции в дейността. Двете централи дължат общо 364 млн. лева на дружеството. Печалбата на
мините за 2015 година възлиза на 2,6 млн. лева, след 4,3 млн. лева през предходната година.
На загуба приключва и още едно енергийно дружество в състава на Българския енергиен холдинг (БЕХ) - Българската
независима енергийна борса (БНЕБ). През миналата година обаче борсата имаше предимно разходи - за закупуване на
платформи и т.н. Загубата за 2015 година е в размер на 214 хил. лева. За първото тримесечие на тази година обаче вече е
на печалба в размер на 600 хил. лева.
"Надявам се да предадем на Министерството на финансите едно добре работещо дружество", каза Петкова, припомняйки,
че според европейските изисквания управлението на енергийната борса трябва да бъде преместено от енергийното във
финансовото министерство.
Като цяло резултатите на държавната енергетика са оптимистични, отчете енергийният министър. Печалбата на Българския
енергиен холдинг (БЕХ) обаче намалява - от 266 млн. лева на 124,6 млн. лева. През 2014 година имаше операция по
обезценка на задълженията на Топлофикация София, което обяснява по-високия финансов резултат на холдинга,
коментираха от енергийното министерство. Консолидираният финансов резултат на БЕХ е положителен - 29,5 млн. лева
след 277,4 млн. лева загуби за 2014 година.
Теменужка Петкова посочи по време на отчета, че най-важното предизвикателство пред сектора за 2016 година е
либерализацията на електроенергийния пазар. Предстои да бъдат изработени компенсаторните механизми за
преференциалните договори и моделът за защита на уязвими потребители. Вероятно компенсациите за
преференциалните договори ще бъдат покривани от специален фонд, в който ще се вливат средствата от Фонд "Сигурност
на електроенергийната система" и таксата "Задължения към обществото". В този фонд ще влизат и средства от
производители с преференциални условия - в размера на разликата, когато пазарната цена, на която ще продават
електроенергията си, се окаже по-висока от договорената с държавата.
Отварянето на пазара означава и промяна в статута на НЕК като единствен, обществен доставчик на електроенергия, което
ще наложи и законодателни промени, посочи още Тименужка Петкова. Тя очаква моделът на либерализацията да бъде
изяснен до 2-3 седмици и след това представен за обсъждане. Промените в законодателството обаче са в ръцете на
депутатите.
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√ Частни болници обжалват в съда анекса, заместващ рамковия договор за 2016 г.
Надзорният съвет на касата е излязъл от законовите си правомощия, смята правозащитна организация
Националното сдружение на частните болници и Центърът за защита правата в здравеопазването внесоха жалба в съда
срещу решението на Надзора на Здравната каса, прието вместо рамковия договор за 2016 г.
Аргументите са за незаконосъбразност на множество членове и цели глави от служебния Национален рамков договор,
съобщават от Центъра за защита правата в здравеопазването.
Надзорният съвет на касата е излязъл от законовата делегация, която му дава право да приеме правила само в случаи, в
които през последната година има приети и влезли в сила нормативни актове, свързани с рамковия договор. Вместо това
Надзорният съвет е приел изцяло нов НРД, посочват жалбоподателите.
Нещо повече - част от „служебния“ рамков договор е и нова методика за остойностяване и заплащане на медицинските
дейности, за което няма правно основание, отбелязват те. И посочват, че приетата с министерско постановление методика
е още действаща.
Така в момента има две методики – една, приета от Министерския съвет, и една, приета от НЗОК, отбелязват от ЦЗПЗ.
Очаква се БЛС също да подаде жалба срещу решението на НС на НЗОК, твърдят от правозащитната организация.
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