Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ

√ Бизнесът е срещу сливането на празниците
Това каза в студиото на "Денят започва" председателят на асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Според икономиста Мика Зайкова през почивните дни не работят депутатите, държавната администрация и
малтретираните учители.
По изчисления на бизнеса от дългата почивка на Великден ще бъдат загубени около 400 милиона лева, което е 140
милиона лева приходи в бюджета. Според икономиста Мика Зайкова, ако няма регламентирано сливане на празниците, а
решението се остави на отделните фирми и институции по места, това ще доведе до проблеми. Тя посочи, че част от
родителите например ще имат затруднение кой да гледа децата им, ако са на работа в празничните дни.
Асоциацията на индустриалния капитал упорито работи да се спрви и да ограничи сивия сектор. Хората могат да изискват
осигуряване върху пълния размер...Ако човек упорито търси работа - може да я намери днес. Вече работника избира
работодателя, а не обратно, каза Васил Велев.
Проблемът е, че има мимикрия на реформи, а не реформи. Защо изтичат младите умове. Липсва визия за кариерно
развитие. Компресират се заплатите. Т.е. минималната се вдига и се приближават заплатите. Затова един млад учен взима
с 35 лв повече от чистачката. Аз установих, че през почивните дни - не работят депутатите, държавната администрация и
малтретираните учители. Кой работи - търговия, транспорт, хотелиерстрво, допълни Мика Зайкова.
Велев допълни още, че много малко страни сливат празниците и това са предимно бившите социалистически страни.
Резултатите от направена анкета сочат, че се работи трудно в събота, не е ефектвно да се работи след дълъг уикенд. 2/3 от
всички запитани смятат, че е по-добре да се решава на места според производствените графици.
Само в 4 страни в ЕС, когато има сливане, има отработване. Това е Унгария, България, Гърция и Латвия. В другите страни,
ако има сливане, не се отработва. Не е важно колко време стоиш в офиса, а колко време отработваш.
Вижте целия разговор тук.

БТВ
√ Бизнесът срещу дългите почивки: Икономиката ни губи между 300 и 400 млн. лева
Повече от 50% от работодателите са против сливането на неработни дни около празниците
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Между 300 и 400 милиона лева ще загуби икономиката ни заради дългите празници, показват изчисленията на бизнеса.
Повече от половината работодатели са против сливане и добавянето на неработни дни около официалните празници.
Всеки трети ден през тази година е неработен. Общо 132 са почивните дни заедно с платения отпуск и уикендите.
Само през май след четирите почивни дни за Великден се задават още седем дни, в които oфициално не се работи.
Мария Каменарова е един от 80-те служители във фирма за храни. Четирите почивни дни за Великден е прекарала със
семейството си извън София. „Добре е за работника да почива, да види близките си през тези дни, да пътува до
провинцията”, смята тя.
За предстоящата дълга почивка за Гергьовден също смята да пътува. И ако за нея почивката е добре дошла, то шефът й
изчислява, че празниците свиват приходите на компанията с над 20%.
„Никой не пита дали при толкова почивни дни дни му се намалява вноската в банката, осигуровките. Разходите си остават
същите, а приходите намаляват”, подчертава управителят на фирмата Станислав Атанасов.
Повече от половината от работодателите, участвали в проучване на Асоциацията на индустриалния капитал отговарят като
Станислав.
„След дълги 4 почивни дни трудно се рестартира и се влиза в трудов ритъм”, отбеляза Васил Велев от АИКБ.
Изненадващо някои от служителите също виждат минус в многото почивки.
„Понякога се събират много почивни дни и определено за джоба се явява много разход”, коментира готвачът Александър
Илиев.
Според психолози обаче дългите почивки имат положителен ефект върху служителите, а макар и след по-бавно влизане в
ритъм, производителността им се повишава.
23% от анкетираните работодатели искат, когато официалният празник се пада в четвъртък или вторник, почивният ден да
се пренасочва в петък или понеделник, тоест да е "залепен" за уикенда, а не да се дава още един допълнителен неработен
ден.
Добрата новина за служителите е, че подобна официална инициатива няма.
Вижте видеото тук.

БНР
√ Работодателите в България не харесват сливането на празнични с работни дни
Асоциацията на индустриалния капитал в България изчислява, че националната икономика губи между 300 и 400 милиона
лева от дългите празнични дни през тази година. Според сметките на работодателите, заради сливането на почивни и
работни дни между Великден и Гергьовден, както и около 24 май, този месец ще има едва 18 работни дни, срещу 13
почивни. От продължителните почивки печелят само 8 на сто от компаниите, основно в сферата на транспорта и туризма.
За разлика от тях, различните видове производства се объркват сериозно от удължените почивни паузи, защото след тях
изпълнението на производствените планове налага допълнително натоварване. Дори и фирмените магазини да работят
без почивка, работодателите пак са на загуба, тъй като обикновено клиентите празнуват извън града. И докато в
производителите в България почиват, партньорите им в чужбина работят с пълна пара, се оплакват работодателите.

Труд
√ Сливането на празниците не е в полза на бизнеса

Това коментира председателят на асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНТ, а според икономиста
Мика Зайкова през почивните дни не работят депутатите, държавната администрация и малтретираните учители.
От дългата почивка на Великден, по изчисления на бизнеса, ще бъдат загубени около 400 милиона лева, което е 140
милиона лева приходи в бюджета. Според Зайкова, ако няма регламентирано сливане на празниците, а решението се
остави на отделните фирми и институции по места, това ще доведе до проблеми. Тя посочва за пример част от родителите,
които биха имали затруднение с това кой да гледа децата им, ако са на работа в празничните дни.
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"Асоциацията на индустриалния капитал упорито работи да се спре и да ограничи сивия сектор. Хората могат да изискват
осигуряване върху пълния размер... ако човек упорито търси работа - може да я намери днес. Вече работника избира
работодателя, а не обратно", сподели Васил Велев.
"Проблемът е, че има мимикрия на реформи, а не реформи. Защо изтичат младите умове. Липсва визия за кариерно
развитие. Компресират се заплатите. Тоест, минималната се вдига и се приближават заплатите. Затова един млад учен
взима с 35 лв. повече от чистачката. Аз установих, че през почивните дни - не работят депутатите, държавната
администрация и малтретираните учители. Кой работи - търговия, транспорт, хотелиерстрво", коментира икономиста
Зайкова.
Велев добави още, че много малко страни сливат празниците и това са предимно бившите социалистически страни. Според
резултатите от направена анкета, трудно се работи в събота и не е ефективно да се работи след дълъг уикенд, а 2/3 от
всички запитани смятат, че е по-добре да се решава на места според производствените графици.
Само в 4 страни в ЕС, когато има сливане, има отработване - в Унгария, България, Гърция и Латвия. В другите страни, ако
има сливане, не се отработва. Не е важно колко време стоиш в офиса, а колко време отработваш.

24 часа
√ Бизнесът: 400 млн. се губят на година от слети празници
Идея: ако 3 март е четвъртък, да се почива от петък
Държавата да не слива винаги официални празници с уикендите, а да се помисли за пренасочване на почивките в
понеделник или петък.
Това предлагат фирми, членуващи в Асоциацията на индустриалния капитал. Против сливането на празници с почивни дни
се обявяват 65% от компаниите, а зад втората идея - за пренасочване застават 23%.
“Ако 3 март се пада в четвъртък, вечерта да се направи зарята, а почивката да е от петък”, даде пример председателят на
асоциацията Васил Велев пред “24 часа”. Ако празникът се пада в събота и неделя, да се дадат допълнително почивни дни
за компенсация. “Годишните загуби за икономиката от дълги серии празнични дни са 400 млн. лв.”, добави Велев.
Той мотивира предложенията с изследване на асоциацията, според което сливането на празници с уикенда имало
негативен ефект върху 54% от фирмите.
Според Велев дори в България да се почива, партньорите в чужбина работят, или обратното, от което бизнесът и клиентите
търпят загуби. Велев бе категоричен, че съботните отработвания на празнични серии не са продуктивни.
Сметките на работодателите показват, че през май при сливането на почивни дни ще се работи само 18 дни, а ще се почива
13 дни.
От КРИБ също подкрепят идеята да няма твърде дълги почивни дни. По брой на празници сме на едно от първите места в
Европа, докато икономиката ни е на едно от последните, коментира Кирил Домусчиев, председател на КРИБ. Той допълни,
че отработването в събота е с нулева ефективност, тъй като тогава партньорите от други страни и банките там не работят.
Такава практика нямало никъде по света, а у нас работодателите трябвало да заплащат за тези дни. Ако питате обаче
синдикатите, ще ви кажат, че всички дни трябва да са почивни, а бизнесът да дава заплата за тях, допълни Кирил
Домусчиев.

NBox
√ Бизнесът против сливането на празниците
54% от фирмите заявяват, че от дългите неработни дни търпят загуби
Над половината фирми са против дългите празници и искат държавата да не се меси в определянето на неработните дни.
Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България сред нейните членове.
Сливането на официалните празници с почивните дни оказва негативен ефект върху бизнеса на 54% от фирмите. Само 8%
от анкетираните посочват, че това не се отразява зле на работата им, но те са основно в туризма и търговията, обяснява
пред в. "Стандарт" Васил Велев, председател на АИКБ.
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Празниците през миналата пролет са донесли около 300-400 милиона лева, показват изчисленията на АИКБ. Данни за 2016
г. може да има след като мине и Гергьовденската серия от почивни дни, но очакванията отново са този диапазон.

Plovdiv 24
√ Бизнесът против дългите празници
Повече от половината фирми са против дългите празници. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния
капитал в България сред нейни членове. Сливането на официалните празници с почивните дни оказва негативен ефект
върху бизнеса на 54% от фирмите.
Само 8% от анкетираните посочват, че дългите почивни дни се отразяват добре на работата им. Това са основно фирми от
туризма, транспорта и търговията, обясни пред "Стандарт" Васил Велев, председател на АИКБ.
Между 300 млн. и 400 млн. лв. ще загуби икономиката на страната ни от дългите празници. 65% от фирмите предпочитат
държавата да не се намесва със сливане на официалните празници и уикендите. Други 23% пък имат друго предложение
- пренасочване на почивките по повод официалните празници в понеделниците или петъците.
Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година. Това показва
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал. Сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и
работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13
почивни.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас.
Едва 8 от бизнеса, основно компании, които работят в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите почивки. "Дори
ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция никой не
е толкова продуктивен". Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред Нова телевизия.
Така смятат и 65% от работодателите в допитването. 23% пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник
или в петък с решение на Министерския съвет. Подобна практика имало в Англия и Канада. Дори празникът да е в
четвъртък, почивката се дава на следващия ден.

Informiran.net
√ Дългият уикенд струва 400 млн. лева на бизнеса
Повече от половината фирми са против дългите празници. Загубите за икономиката са около 400 млн. лева.
Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България сред нейни членове.
Сливането на официалните празници с почивните дни оказва негативен ефект върху бизнеса на 54% от фирмите. Само 8%
от анкетираните посочват, че дългите почивни дни се отразяват добре на работата им. Това са основно фирми от туризма,
транспорта и търговията, обясни Васил Велев, председател на АИКБ, цитиран от в. „Стандарт“.
Между 300 млн. и 400 млн. лв. ще загуби икономиката на страната ни от дългите празници. 65% от фирмите предпочитат
държавата да не се намесва със сливане на официалните празници и уикендите.
Други 23% пък имат друго предложение – пренасочване на почивките по повод официалните празници в понеделниците
или петъците.
Сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и работни дни между Великден и Гергьовден, както и за
24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13 почивни. Ефектът от сливането на празници е негативен,
смятат над половината от работодателите у нас. Едва 8 от бизнеса, основно компании, които работят в сферата на
транспорта и туризма, печелят от дългите почивки.
„Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен“, коментира Васил Велев пред Нова телевизия.
От БСП на два пъти предложиха да отпадне отработването в събота при дългите уикенди. Според депутата Петър Кънев от
тази схема няма ефект, а икономиката търпи загуби.
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„Анализите са направени много отдавна, няма никаква полза от отработките. Самият факт, че ако излезете в събота
следобед на околовръстното, ще видите, че вече е задръстено. Да не говорим, че тези от вас, които стоят на телефоните
по офисите в събота следобед, чакат с огромно нетърпение някой да звънне и никой не се обажда. Във всички държавни
учреждения обикновено в събота следобед оставят по един дежурен, който да пази територията. Полза няма и това е ясно
на всички“, категоричен е депутатът.
Петър Кънев обясни, че отработването в събота е практика само в четири държави в Европа – Унгария, Латвия, Румъния и
България. Той допълни, че в много редки случаи такава практика се прилага и в Русия.

E 79
√ Бизнесът срещу дългите почивки: Икономиката ни губи между 300 и 400 млн. лева
Между 300 и 400 милиона лева ще загуби икономиката ни заради дългите празници, показват изчисленията на бизнеса.
Повече от половината работодатели са против сливане и добавянето на неработни дни около официалните празници.
Всеки трети ден през тази година е неработен. Общо 132 са почивните дни заедно с платения отпуск и уикендите.
Само през май след четирите почивни дни за Великден се задават още седем дни, в които oфициално не се работи.
„Никой не пита дали при толкова почивни дни дни му се намалява вноската в банката, осигуровките. Разходите си остават
същите, а приходите намаляват”, подчертава пред БТВ управител на фирмата Станислав Атанасов.
Повече от половината от работодателите, участвали в проучване на Асоциацията на индустриалния капитал отговарят като
Станислав.
„След дълги 4 почивни дни трудно се рестартира и се влиза в трудов ритъм”, отбеляза Васил Велев от АИКБ.
Изненадващо някои от служителите също виждат минус в многото почивки.
„Понякога се събират много почивни дни и определено за джоба се явява много разход”, коментира готвачът Александър
Илиев.
Според психолози обаче дългите почивки имат положителен ефект върху служителите, а макар и след по-бавно влизане в
ритъм, производителността им се повишава.
23% от анкетираните работодатели искат, когато официалният празник се пада в четвъртък или вторник, почивният ден да
се пренасочва в петък или понеделник, тоест да е "залепен" за уикенда, а не да се дава още един допълнителен неработен
ден.
Добрата новина за служителите е, че подобна официална инициатива няма.

Kanal 6 - Сливен
√ Бизнесът против дългите почивки
Повече от половината фирми са против дългите празници. Загубите за икономиката са около 400 млн. лева. Това показва
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България сред нейни членове.
Сливането на официалните празници с почивните дни оказва негативен ефект върху бизнеса на 54% от фирмите. Само 8%
от анкетираните посочват, че дългите почивни дни се отразяват добре на работата им. Това са основно фирми от туризма,
транспорта и търговията, обясни Васил Велев, председател на АИКБ, цитиран от в. "Стандарт".
Между 300 млн. и 400 млн. лв. ще загуби икономиката на страната ни от дългите празници. 65% от фирмите предпочитат
държавата да не се намесва със сливане на официалните празници и уикендите. Този месец ще се работи само 18 дни за
сметка на 13 почивни.

Нова Варна
√ Бизнесът против дългите празници
Повече от половината фирми са против дългите празници. Това показва проучване на Асоциацията на
индустриалния капитал в България сред нейни членове. Сливането на официалните празници с почивните дни
оказва негативен ефект върху бизнеса на 54% от фирмите.
Само 8% от анкетираните посочват, че дългите почивни дни се отразяват добре на работата им. Това са основно фирми от
туризма, транспорта и търговията, обясни Васил Велев, председател на АИКБ. Между 300 млн. и 400 млн. лв. ще загуби
икономиката на страната ни от дългите празници. 65% от фирмите предпочитат държавата да не се намесва със сливане
на официалните празници и уикендите. Други 23% пък имат друго предложение – пренасочване на почивките по повод
официалните празници в понеделниците или петъците, пише „Стандарт“.
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Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година. Това показва
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал. Сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и
работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13
почивни.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас.
Едва 8 от бизнеса, основно компании, които работят в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите почивки. „Дори
ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция никой не
е толкова продуктивен“. Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред Нова телевизия.
Така смятат и 65% от работодателите в допитването. 23% пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник
или в петък с решение на Министерския съвет. Подобна практика имало в Англия и Канада. Дори празникът да е в
четвъртък, почивката се дава на следващия ден.

ЕconomyMagazine
√ 400 млн. лв. загуби от сливането на почивните дни
Ефектът е негативен, смята бизнесът
Българската икономика губи средно между 300 и 400 млн. лева от почивните празнични дни през тази година. Това показва
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал.
Сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и работни дни между Великден и Гергьовден, както и за
24 май, ще се работи само 18 дни за сметка на 13 почивни.
Над половината от работодателите смятат, че ефектът от сливането на празници е негативен.
Оказва се, че само компании, които работят в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите почивки.
"Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред "Стандарт".
Такова е и мнението на близо две трети от работодателите в допитването.
23% пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник или в петък с решение на Министерския съвет,
каквато практика съществува в Англия и Канада.

Земя
√ Бизнесът губи 400 милиона на година от сливането на празници
Между 300 и 400 млн. лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година, предупредиха от
Асоциацията на индустриалния капитал. А сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и работни дни
между Великден и Гергьовден, както и за 24 май, този месец ще се работи само 13 дни за сметка на 19 почивни. Ефектът
от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас — това показва проучване на
Асоциацията на индустриалния капитал. Едва 8 % — основно в сферата на транспорта и туризма — печелят от дългите
почивки. Така смятат и 65 % от работодателите в допитването. 23 % пък подкрепят друга интересна идея — празниците да
се пренасочват в понеделник или в петък, с решение на Министерския съвет. Подобна практика имало в Англия и Канада
— дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на следващия ден — в петък.

BurgasNews
√ 400 млн.лв. загуба за икономиката ни по празниците

Между 300 и 400 милиона лева загуба претърпява икономиката на страната ни заради дългите празнични дни през тази
година. Данните са от Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова телевизия.
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Според сметки на работодатели при сливането на почивните с работните дни между Великденските празници и
Гергьовден, както и 24 май, през май ще се работи 13 дни за сметка на натрупаните 19 почивни.
Според проучване на асоциацията над половината работодатели у нас смятат, че ефектът от сливането на празници е
негативен.
Фабрика, която се занимава с изработка на детски обувки например, произвежда по 100 000 чифта на година, но сливането
на празничните дни през май обърква плановете на фирмата, тъй като в месец с толкова почивки се произвежда по-малко
от стоката, а в същото време заплатите на работниците си текат.
В същото време служителите усещат по-голямо натоварване на работното място, след като се завърнат от дълга почивка.
Въпреки, че във фабриката почиват, по фирмените магазини служители работят на пълни обороти. И в този случай обаче
работодателите са на загуба, тъй като клиентите празнуват извън града.
23 процента от участвалите в допитването смятат, че идеята празниците да се пренасочват в понеделник или в петък с
решение на Министерския съвет е добра, а едва 8 на сто от тях, основно занимаващи се с транспорт и туризъм, печелят от
дългите почивки.

Дир.бг
√ АИКБ чака номинации за ”Икономика на светло”
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя законовото уреждане на принципа „замърсителят
плаща” като система на променлива ставка и основа в зависимост от обема или теглото на генерираните отпадъци.
От Асоциацията посочват, че вече години наред отстояват въвеждането му като силен мотив за гражданите и бизнеса да
намалят количеството на генерираните отпадъци, а същевременно за местната власт да съобрази разходите по събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците с реално извършени услуги.
В позиция, разпратена и до медиите, АИКБ подкрепят законовите промени, предложени от Министерство на финансите в
Закона за местните данъци и такси. Според тях Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините
в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите
и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното
събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.
Всичко това е в пълно съответствие с общностното право - Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, съгласно която принципът
„замърсителят плаща“ е прогласен като основен, съвместно с разходоориентираността при определяне размера на ТБО.
Според АИКБ предложението таксата за битови отпадъци да се състои от общо три обособени услуги (чл. 62), както и
обвързването на извършването им от общината с дължимостта на таксата е удачно. Определянето на разходите,
допустими при формиране на размера на таксата, също намираме за положително.
По този начин ще се препятства възможността чрез ТБО да се заплащат дейности и услуги, които нямат отношение към
формирането й. Така чрез таксата на практика ще се заплащат реалните разходи по извършване на услугите, което
същевременно е основание за определяне на справедлив размер на ТБО.
От друга страна, ясното определяне на дейностите по предоставяне на услугите (чл. 66) дават възможност общинският
съвет с решението си за одобряване на план-сметката да се съобрази в максимална степен с конкретните специфики на
дейностите в съответната община.
В заключение Асоциацията на индустриалния капитал в България разчита, че предлаганият проект ще бъде приоритетно
приет от отговорните институции, в различие от практиката в последните години (ежегодно да се отлага установяването
на трайно и адекватно решение), като по този начин ще се постигне отговорно и справедливо разрешение на проблеми,
чието преодоляване изисква воля за съвременно законодателство, съответстващо на европейските норми.
News.bg
√ Бизнесът подкрепя принципа „замърсителят плаща”
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Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя законовото уреждане на принципа „замърсителят
плаща” като система на променлива ставка и основа в зависимост от обема или теглото на генерираните отпадъци.
От Асоциацията посочват, че вече години наред отстояват въвеждането му като силен мотив за гражданите и бизнеса да
намалят количеството на генерираните отпадъци, а същевременно за местната власт да съобрази разходите по събиране,
транспортиране и третиране на отпадъците с реално извършени услуги.
В позиция, разпратена и до медиите, АИКБ подкрепят законовите промени, предложени от Министерство на финансите в
Закона за местните данъци и такси. Според тях Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините
в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите
и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното
събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67 от закона.
Всичко това е в пълно съответствие с общностното право - Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви, съгласно която принципът
„замърсителят плаща“ е прогласен като основен, съвместно с разходоориентираността при определяне размера на ТБО.
Според АИКБ предложението таксата за битови отпадъци да се състои от общо три обособени услуги (чл. 62), както и
обвързването на извършването им от общината с дължимостта на таксата е удачно. Определянето на разходите,
допустими при формиране на размера на таксата, също намираме за положително.
По този начин ще се препятства възможността чрез ТБО да се заплащат дейности и услуги, които нямат отношение към
формирането й. Така чрез таксата на практика ще се заплащат реалните разходи по извършване на услугите, което
същевременно е основание за определяне на справедлив размер на ТБО.
От друга страна, ясното определяне на дейностите по предоставяне на услугите (чл. 66) дават възможност общинският
съвет с решението си за одобряване на план-сметката да се съобрази в максимална степен с конкретните специфики на
дейностите в съответната община.
В заключение Асоциацията на индустриалния капитал в България разчита, че предлаганият проект ще бъде приоритетно
приет от отговорните институции, в различие от практиката в последните години (ежегодно да се отлага установяването
на трайно и адекватно решение), като по този начин ще се постигне отговорно и справедливо разрешение на проблеми,
чието преодоляване изисква воля за съвременно законодателство, съответстващо на европейските норми.

Важни обществено-икономически и политически теми
Стандарт
√ Държавата се меси прекалено за почивките
Десислава Николова,
Институт за пазарна икономика (ИПИ)
Бизнесът е против дългите празници, показва проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Трябва ли
да има сливане на празничните с работни дни, вреди ли това на бизнеса и как да се решава този въпрос попитахме
Десислава Николова от Института за пазарна икономика и професор Ганчо Ганчев.
Намесата на държавата в работните и почивните дни вече е прекалена и може само да вреди на бизнеса. Ние
препоръчваме всеки работодател сам да решава дали да слива официалните празници с близките до тях дни и да прави
по-дълги почивки според работниците и естеството на производството и стоките и услугите, които предлага. Факт е, че
отработването рядко е толкова пълноценно, колкото един нормален работен ден - ходи се по-късно, тръгва се по-рано,
много служители не са на работното си място, взимат се отпуски и това пречи на пълноценната работна дейност.
Производителността при отработването рядко е такава, каквато е в обичайните работни дни. Но е и факт, че за
развлекателния бизнес и за туристическия бранш това сливане е позитив. Не всички българи обаче почиват у нас и това
благоприятства и този бранш в други страни.
Между другото, ако погледнем макроикономическите данни, повечето от тях всъщност са коригирани за броя на работните
дни. Така че, ако гледаме коригираните данни, това влияние се изчиства много лесно. Като цяло не се виждат кой знае
какви колебания от година на година в зависимост от броя на работните дни и наличието на по-дълги празнични почивки.
Макроикономическият ефект е много малък и лесно се коригира, затова не се отразява на статистиката. Затова няма голям
проблем. Проблемът е на микро ниво. Затова препоръчваме всяка фирма да решава сама за себе си какво да прави. В
доста малки фирми се работи на тези дни, въпреки че те са обявени за официални празници. Защото интересът на
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съответния бизнес е да се работи, но и работниците получават хонорари за работата си в тези дни. Въпреки решенията на
политическо ниво от правителството интересът решава дали един бизнес да работи, ли не. При големия бизнес, който
спазва нормите по-уставно, по-трудно се случват нещата и се плащат компенсации за почивните дни, но малкият бизнес е
по-гъвкав.
Добре е за хотелите и ресторантите
Проф. Ганчо Ганчев
Както всичко в икономиката, и въпросът да има ли повече почивни дни накуп, или както са по календар, би трябвало да се
свързва с търсенето и предлагането. Има ли десинхронизиране на икономиката за някакъв период от време и негативен
ефект върху производството, когато се съберат няколко почивни дни и фирмите престават да работят, объркват се
доставките и хората евентуално за известно време се откъсват от работа. От друга страна пък има нарастване на търсенето
като потреблението на туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги, както и на потреблението на хранителни стоки
и напитки. Друг е въпросът, че трябва да се направи така, че част от това търсене да не се насочва извън страната, а да
остава тук. И това да не зависи от нашите празници, а да е постоянно и да се повишава.
Доколкото знам, не е правено сериозно и задълбочено проучване на това дали и колко пада производителността на труда
по време на празниците, на какво се дължи, дали се компенсира впоследствие от отработването им. Да се направи такова
изследване не е чак толкова трудно и така завинаги ще се спрат спекулациите и от една, и от друга страна. Просто трябва
някой специално да се заеме и това да бъде подкрепено от държавата, дори поръчано от Министерския съвет. Тогава ще
сме сигурни, че е безпристрастно и че касае обективно интересите на страната. Защото МС е този, който решава дали да
има или не такова събиране на празничните дни. Нищо не пречи и на ресторантьорската и хотелиерската организации да
направят свое проучване за бранша си, доколкото знам, те имат капацитета, имат такава проучвателна институция. Още
повече, че са пряко засегнати от процесите.

24 часа
√ България е усвоила 750 млн. евро (4.55 %) от еврофондовете
От старта на новия програмен период на европейското финансиране – 2014 – 2020 година, страната ни е получила от
Европейския съюз траншове в размер на почти 750 млн. евро, което представляват 4,55% от целия бюджет. Това показва
справка на изпълнението на оперативните програми, предаде БГНЕС. От новия програмен период справката се
актуализира в реално време.
Общият бюджет на европейските фондове, които ще могат да се усвояват две години след края на периода – 2020-та, т.е.
до 2022-ра година, възлиза на 16,4 млрд. евро. От тях 14 млрд. са европейско финансиране, а 2,4 млрд. евро от
националния бюджет. От одобряването на оперативните програми, за повечето от които това стана преди повече от една
година, до момента договорените за изпълнение проекти възлизат на 2,7 млрд. евро или 16,5% от общия бюджет на
програмите.
От “новите” еврофондове в българската икономика реално са влезли към 03 май 2016 г. едва 256 млн. евро или 1,55% от
пълния бюджет.
Обичайно първите години на всеки програмен период усвояването на пари става с ниски темпове, които постепенно се
увеличават с всяка изминала година. За този програмен период, обаче, Европейската комисия въведе правила, според
които страните-членки трябва да изпълнят определени условия, за да получат достъп до мащабното европейско
финансиране. Става въпрос за приемането на съответно законодателство, както и реални реформи в ключови сектори –
здравеопазване, образование, води и др. България има около година, за да покрие критериите. Ако не го направи, може
да се окаже, че през 2018 г. страната ни отново е на опашката по усвояване на европейското финансиране, независимо от
амбициите и силната зависимост на българската икономика от фондовете на ЕС.

√ “Аликс”: До 15% от парите на КТБ може да се върнат
Цветан Василев използвал банката, за да финансира личните си сделки
Около 800 млн. лв,, което прави до 15% от раздадените кредити от КТБ, може да бъдат върнати. Това е записано в доклада
на разследващата компания “Аликс партнърс”, която бе наета да проследи къде са отишли парите от фалиралата банка.
От “Аликс” посочват, че от раздадените над 5,7 млрд. лева кредити на връщане подлежат 750-800 милиона лева. Това
можело да стане за 12-месечен период с комбинация от договорени споразумения и определени изпълнителни действия.
От разследващата компания уточняват, че прогнозата им е спекулативна на този етап.
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В доклада се посочва още, че 2,5 млрд. лв. са кредитите, предоставени на дружества, свързани с Цветан Василев. Изглежда,
те са били използвани в полза на реалния мажоритарен акционер в банката, г-н Василев, неговите съучастници и свързани
лица, е констатирала “Аликс”.
Данни общо за 450 банкови сметки е обработила разследващата компания или 4,9 милиона реда индивидуални банкови
данни. Обработени са 450 сметки на над 230 клиенти с 5,7 млрд. лв. кредити. Установено е, че са подадени искания за
прихващания за 900 млн. лв.
Разследващата компания е скептична към възможността за възстановяване на заемите, защото повечето
кредитополучатели имат неработещи фирми, малко или невалидни обезпечения, а кредитните схеми често са използвани,
за да се погасят или обслужат други кредити към КТБ,
“Разследването има ясни доказателства, че г-н Василев, УС и редица служители и свързани лица, като директори и
акционери в кредитополучателите, са получили и използвали средства от банката, като цяло финансирайки лични бизнес
сделки”, е записано в доклада.

√ Путин щял да лансира нов газопровод през България и Гърция
Руският президент Владимир Путин ще предложи изграждането на нов тръбопровод за пренос на руски газ през България
и Гърция до Италия. Това щяло да се случи при предстоящата визита на Путин на 28 май визита в Атина, твърди гръцкото
издание "нюзнау", като се позовава на в. "Катимерини".
Въпреки възраженията на Брюксел и САЩ, Русия вече получи подкрепата на Гърция и Италия за съживяване на гръцкоиталианския газопровод IGI, който бе планиран съгласно политиката на диверсификация на енергийните източници и
газови дестинации на ЕС, заради силната зависимост от руска енергия.
В тази насока първата подкрепа от страна на Гърция и Италия бе изразена, след като бе подписан меморандум между
гръцката ДЕПА, италианската Едисон и руската Газпром за разширяване на възможностите за съживяване на газопровода
IGI с цел да бъде доставен руски газ на Рим.
При визитата си в Атина Путин ще се опита да осигури по-нататъшна подкрепа от гръцка страна в замяна на руска подкрепа
за гръцката приватизационна програма, пише още изданието "нюзнау".

Труд
√ ЕК: Ръст на БГ икономиката с 2% през 2016-а
Развитието на пазара на труда ще продължи да се подобрява
Безработицата ще падне до 8,6% през 2016 и 8% през 2017 г.
Европейската комисия повиши прогнозата си за растежа на българската икономика до 2% през 2016 г. и 2,4% през 2017 г.
при очакван ръст съответно 1,5% и 2% в своята зимна прогноза. Брюксел очаква и по-нисък бюджетен дефицит за двете
години спрямо зимната прогноза.
Растежът на частното потребление се очаква да се ускори през 2016 г., докато инвестиционната активност ще бъде пониска в сравнение с 2015 г., в резултат на планирания спад при публичните инвестиции, поради необходимото техническо
време за стартиране на проекти по новия програмен период за усвояването на европейски средства 2014-2020 г. Според
комисията нетният износ ще има положителен принос към растежа на БВП и през двете прогнозни години, но ще се понижи
през 2017 г. поради ускореното нарастване на вноса в резултат на по-високия растеж на вътрешното търсене.
Според очакванията на ЕК развитието на пазарът на труда ще продължи да се подобрява, като темпът на растеж на заетите
постепенно ще се ускори от 0,3% през 2016 г. до 0,5% през 2017 г. Това заедно с очакваното намаляване на работната сила
ще доведе до понижение в нивото на безработица до 8,6% през 2016 г. и 8,0% в края на прогнозния период.
Инфлацията се очаква постепенно да нараства, като влиянието на намаляващите международни цени на суровините бавно
ще отслабва. Инфлацията ще стане положителна през четвъртото тримесечие на 2016 г., но ще остане ниска - с 0,9% за 2017
г.
От комисията изтъкват, че сред положителните фактори се отбелязват по-високият ръст на заетостта и по-слабото забавяне
на износа, които може да стимулират по-високи от прогнозираното частно потребление и инвестиции.
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√ Дадоха 3 млн. лв. на фермерите като компенсация за загуби от бедствия през 2015 г.
Държавен фонд “Земеделие” преведе 3 310 263 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на
земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г.
Компенсация получават 386 земеделски стопани, съобщиха от фонда .
С държавната помощ се компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка
царевица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна
рапица - 30%. На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали
площи със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия.
Във връзка с изказването на еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган относно възможността
за удължаване на срока на Кампанията по директни плащания 2016 от земеделското министерство заявиха, че ще вземат
решение за удължаване след съгласуване със земеделските производители, като ще бъдат спазени всички необходими
процедури за промяната.

Сега
√ EК ще глобява страните, които отказват да приемат бежанци
Турция отмени визите за жителите на 28-те страни от ЕС
ЕК се готви да наказва страните - членки на ЕС, които отказват да приемат бежанци, разпределени по задължителните
квоти, въведени от Брюксел, писа в. "Файненшъл таймс". Според изданието 250 000 евро ще бъде санкцията, която ще се
налага за отказан прием на един бежанец. Предложението на ЕК предстои да бъде обсъждано, а целта е да се принудят
страните членки от Централна и Източна Европа да вземат участие в квотната система за преразпределение на бежанците.
Словакия и Унгария вече поискаха Съдът на ЕС да се произнесе за задължителните евроквоти. Въпреки това еврочиновници
твърдят, че съдебното решение няма да се отрази на плановете за преразглеждане на т.нар. Дъблински регламент. През
2015 г. страните от ЕС се съгласиха да бъдат преразпределени 160 000 бежанци от Гърция и Италия в рамките на две
години, но този процес върви изключително бавно и затова ЕК се принуди да въведе по-строги правила.
Междувременно стана ясно, че Турция е премахнала визовите ограничения за всички 28 страни от ЕС. Това обяви на
пресконференция в Брюксел говорителят на ЕК Маргаритис Схинас. "Турското правителство изпълни важно условие, което
позволява всички граждани на 28-те от ЕС да влизат без визи на територията на страната", обяви той. Подробности ще
бъдат обявени днес, когато ЕК ще предостави окончателния си доклад за либерализиране на визовия режим с Турция.
Очаква се да паднат визите за турските граждани за страните в шенгенското пространство, което е условие в
споразумението от 18 март между ЕС и Турция за бежанците. Вчера в турския "Държавен вестник" беше публикувано
постановление на турското правителство за отмяна на визовия режим за страните от ЕС. В него се отбелязва, че то ще влезе
в сила, след като турските граждани получат право на безвизово пътуване в Шенгенската зона.
ЕК вероятно ще предложи удължаване на граничния контрол в Шенгенската зона за още 6 месеца, съобщи говорителката
Мина Андреева, цитирана от агенциите. Тя посочи слабости в охраната на гръцката граница, която е външна за ЕС, и
призова Атина да реши този въпрос, така че "прогресивно да прекратим граничния контрол до ноември". Вчера Дания
обяви, че временните проверки по границата й с Германия ще продължат до 2 юни.
ДОПИТВАНЕ
Върховният съд на Унгария разреши провеждането на референдум за бежанските квоти, въведени от ЕК, предадоха
агенциите. Идеята за допитването е на правителството на Виктор Орбан, а опозицията поиска мнението на Върховния съд.
Гражданите ще отговарят на въпроса "Искате ли ЕС да наложи задължително приемане на хора без унгарско гражданство
в Унгария без съгласието на унгарския парламент?". Допитването ще се проведе през септември или октомври.
Провеждането на референдума трябва първо да бъде одобрено от парламента, а след това президентът да насрочи дата.

√ КАТ пак ще снима всички проверки на пътя
Обявена е поръчка за 300 камери за патрулки за 2 млн. лв.
Вътрешният министър Румяна Бъчварова отново ще върне правилото всички проверки на КАТ да се снимат, след като
миналата година лично отмени тази заповед. Мярката е записана в най-новата антикорупционна стратегия на МВР, а
националната полиция вече е обявила обществена поръчка за доставка на 300 камери. За тях ще се похарчат близо 2 млн.
лв. Според стратегията видеонаблюдението ще е основна мярка срещу корупцията. МВР иска да монтира записващи
устройства и в колите на граничните патрули, както и на охранителната полиция.
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Видеонаблюдението в КАТ бе въведено след поредния корупционен скандал - преди две години в интернет се появи клип,
на който се виждаше как пътен полицай взима подкуп. Срещу него започна разследване, а тогавашният вътрешен министър
Веселин Вучков обяви, че проверките вече ще се заснемат. За целта бяха купени 140 камери и те бяха монтирани в коли на
КАТ. На охранителната полиция бе отнета възможността да проверява - освен при специално обявена акция, а на пътя
останаха само катаджиите.
Няколко месеца по-късно обаче Бъчварова отмени този ред с обяснението, че така ще има по-ефективен контрол върху
нарушителите. Така на практика отново бе дадена възможност масово да се взимат подкупи.
Сега МВР е решило, че до края на годината проверките отново трябва да започнат да се снимат. Причината е, че след като
охранителната полиция бе махната от пътя, броят на глобите рязко е спаднал, научи "Сега" от свои източници. От МВР са
се опитали да компенсират разликата чрез мобилните камери на КАТ, които снимат нарушения на пътя, но явно това не е
било достатъчно.
На пътя има 25 стационарни и 148 мобилни камери, каза по Нова тв комисар Бойко Рановски, началник на Пътна полиция.
Според него по-ефективен е контролът с мобилните камери, защото хората научават бързо стационарните. Процедурата
за поставяне на мобилна камера на пътя обаче е доста трудоемка - тя включва поставяне на знаци, обозначаване на
мястото на сайта на КАТ, обясни той.
По Великден са станали 76 тежки катастрофи с петима загинали и 83 ранени. От петимата загинали четирима са
катастрофирали заради несъобразена скорост, а водач от Разград е бил неправоспособен, съобщи Рановски.
В София, Бургас и Пазарджик над 50% от проверените са употребили дрога, каза той и прогнозира, че това ще става един
от големите проблеми на пътя в бъдеще. Уреди за наркотици има само в 10 областни дирекции. Една проба струва над 30
лв.
Шефът на КАТ не каза и дума за задръстванията по Великден, част от които се получиха заради неадекватната регулация
на Пътна полиция. Например в петък на изхода на магистрала "Хемус" при Ябланица именно лошата организация на
движението създаде гигантска тапа и по-малко от 10 км се минаваха за часове. Проблемът беше, че КАТ спираше идващите
от София, за да дава път на излизащите от Ябланица, вместо да затвори отбивката. По същия начин катастрофи в
Кресненското дефиле и на пътя Враца-Мездра в понеделник предизвикаха гигантски задръствания, тъй като
катастрофиралите коли стояха на пътя много дълго.
ОЩЕ МЕРКИ
Когато бъдат хванати с подкуп, полицаите ще минават през детектор на лъжата, пише още в стратегията. Във всички
курсове в академията на МВР ще има антикорупционни лекции и "опреснително обучение" върху Етичния кодекс. До 15
октомври и гражданите трябва да започнат да бъдат запознавани с етичните правила в министерството. Друга мярка е в
интернет да бъде публикувана цялата информация за документи, които са нужни при пътуване в чужбина, както и
денонощна телефонна линия.

√ Всеки трети с над 5 бона дълг по кредит
Проверяват по 3000 борчлии на всеки час
Всеки трети има да плаща над 5 бона на банки или фирми за бързи кредити. Това сочат данните на Централния кредитен
регистър към края на миналата година, посочени в годишния доклад на БНБ.
Според тях регистрираните заеми са малко над 4 милиона, като общата остатъчна сума за плащане по тях към декември
2015 година, е 63,872 млрд. лева. Въпросната сума е била получена в заем от над 2,1 млн. кредитополучатели, като 2 млн.
от тях са физическите лица.
При домакинствата най-голям е делът на тези (66.03%) с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лв., а при юридическите
лица преобладават фирмите (35.59%), които имат да изплащат между 5 хил. лв. и 50 хил. лв.
Към края на миналата година данни в Централния кредитен регистър са подавали 29 банки, 138 финансови институции и
2 платежни. За цялата 2015 г. в регистъра са направени над 6 милиона проверки, като 4,8 милиона от тях са били за
борчовете на физическите лица. Средно на месец това прави по 509 хил. проверки, като 68% от тях се падат на банките.
Това прави по близо 3000 проверки на всеки час.
Информацията, събирана и предоставяна от Централния кредитен регистър се използва за оценка на кредитоспособността
на кредитополучателя и на кредитния риск за институцията. Важен елемент от тази информация е наличието на данни за
просрочия по активни и погасени кредити.
От доклада на БНБ става ясно още, че към края на миналата година нетният размер на необслужваните банкови заеми е
бил 5,7 млрд. лв. (с просрочия над 1 г. и след обезценки). От централната банка отбелязват, че той е бил изцяло покрит от
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формирания в банковата система излишък на капитала (7 млрд. лв.) над изискуемия минимум от 8%. 71 на сто от всички
лоши заеми се падат на фирмите, а близо 28 на сто – на домакинствата.
Според последните данни на централната ни банка за март кредити, отпуснати само от банките у нас са за малко над 49
млрд. лв. В същото време депозитите към края на март възлизат на 63,2 млрд. лв.

Инвестор.бг
√ Износът на ток продължава да се свива и през април
За първите четири месеца на годината намаляват и потреблението, и производството на електроенергия
Пролетните месеци по традиция са тежки за енергийната система – потреблението е ограничено, а производството на
електроенергия от хидроцентралите расте рязко заради топенето на снеговете. В минали години това налагаше
Електроенергийният системен оператор (ЕСО) да ограничава определени производители, за да запази баланса на
системата.
Оперативните данни на Оператора показват, че тази пролет също е тежка за сектора – потреблението на електроенергия
намалява, негативната тенденция за износа продължава, а това се отразява и в намаление на производството.
През първите четири месеца на годината производството на електроенергия се свива с почти 15 на сто до 15,1 млн.
мегаватчаса. Базовите централи в страната свиват производството си с 10,6% до почти 12,5 млн. мегаватчаса.
Намалена е дейността и на хидроцентралите – с малко над 39% спрямо същия период на миналата година до 1,64 млн.
мегаватчаса, показва още статистиката на ЕСО.
От данните е видно, че вътрешното потребление намалява с 3,63% до 13,6 млн. мегаватчаса.
Продължава негативната тенденция спрямо износа, която наблюдаваме от началото на годината. Към 30 април 2016
година износът на електроенергия намалява с почти 60 на сто до 1,4 млн. мегаватчаса.

√ Alix Partners: КТБ е работила като пирамида
Източването на банката е можело да бъде предотвратено, е записала консултантската компания в своя доклад
Синдиците на обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка (КТБ) публикуваха доклада на консултантската
компания Alix Partners. В 500 страници одиторите обобщават и потвърждават, че банката е работела като пирамида - факт,
който беше констатиран и от анкетната парламентарна комисия миналото лято, съобщава БНТ.
Докладът беше публикуван след последните промени в законодателството, влезли в сила преди Великденските празници.
След анализите от консултантската компания посочват, че КТБ е била източвана чрез големи заеми, отпускани на
дружества свързани с мажоритарния собственик Цветан Василев. Над половината от кредитите на банката на стойност 2,5
милиарда лева са дадени именно на фирми свързани с него.
В доклада се посочва още, че мажоритарният собственик е използвал банката "за лични сделки". В доклада, публикуван
на сайта на КТБ, е записано още, че кредитният й портфейл се състои от 243 корпоративни клиенти-заемополучатели с 472
неизплатени заема. Според Alix тези заеми трудно ще бъдат върнати в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен
аспект, защото са давани на неработещи предприятия или са имали малки обезпечения.
Кредитите са били използвани, за да се погасят други кредити към КТБ или да се финансират хора, които не са клиенти на
банката.
В доклада да описани и схемите за източване на КТБ:
- кредити към дружества без история и без ресурс;
- кредити към кредитополучатели за изплащане на други кредити;
- кредити без обезпечения;
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- кредити за оборотен капитал;
- кредити за купуване на дялове във фирми - собственост на КТБ.
В доклада на консултантската компания се описва и висока свързаност на клиентите-кредитополучатели.
Липсват обаче конкретни имена на физически лица, макар и детайлно да са показани схемите на свързаност между
отделни фирми. Според Alix Partners заемите към общо 8 дружества, сред които Петрол, БТК, Виваком и сръбската фабрика
за стъкло в Парачин, са ощетили банката за над 1 милиард лева.
Заключението в доклада е, че синдиците на банката могат да възстановят не повече от 800 милиона лева.
В докладът е записано още, че източването на КТБ е можело да бъде предотвратено от УС на банката, от надзора на
централната банка и от БНБ. Според Alix Partners KPMG, които извършваха одит и заверяваха отчетите на КТБ, са изготвяли
небрежни доклади.

√ Кабинетът одобри над 61 млн. лв. допълнителни разходи
Средствата са за строителство на инфраструктура, ремонт и за предотвратяване на бедствия
Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на общо над 61,7 млн. лева с две свои решения.
С едното са одобрени допълнителни разходи за 41,252 млн. лева. От тях 31,9 млн. лв. се предоставят по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на приоритетни пътни инфраструктурни
проекти, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
За община Бургас са предложени допълнително 6 млн. лв. за реализиране на етап от пътния възел „Запад“ с надлез над
Товарна жп гара, с пътен възел на ул. „Одрин“ и ул. „Крайезерна“.
По бюджета на община Исперих за рехабилитация и ремонт на уличната мрежа в три населени места на територията на
общината са разчетени общо 1,5 млн. лв.
По бюджета на община Плевен се предоставят 1,3 млн. лв. за подобряване на учебната и материално-техническата база
на две училища в града – Математическата гимназия „Гео Милев“ и начално училище „Патриарх Евтимий“.
По бюджета на община Трявна за провеждане на Славейковите празници и за участие в сдружението ДУЗЛАЖ за разчетени
20 хил. лева. По бюджета на община Ихтиман за основен ремонт на сградата на ОДЗ „Гьончо Белев“ са предвидени 320
хил. лева.
Предвидени са и 200 хил. лв. за доизграждането, ремонта и оборудването на Патриаршеското крило в Троянската света
обител.
С друго решение правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители и
трансфери към общините в размер на над 20,5 млн. лв. за изпълнение на дейностите им по предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия.
С целевите средства ще се разплатят извършени разходи за аварийно-спасителни дейности при овладяване на бедствени
положения и кризисни ситуации, за укрепване на сгради, свлачища, за защита от вредно въздействие на водите на
урбанизирани територии и участъци от транспортната инфраструктура и за възстановителна помощ.

√ България е сред страните с най-голям ръст на СО2 от енергетиката в ЕС
През 2015 г. страната държи дял от 1,5% от всички въглеродни емисии за енергийни нужди в общността
През 2015 година емисиите въглероден диоксид (СО2) от сектора на енергетиката от държавите в Европейския съюз (ЕС)
отчитат слаб ръст - в рамките на 0,7 на сто на годишна база. Това показват предварителните данни на Евростат.
Въглеродният диоксид се сочи като една от основните причини за глобалното затопляне и държи дял от 80% от всички
вредни емисии от държавите в ЕС.
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От европейската статистика е видно, че България е на пето място сред страните с най-голям ръст на емисиите СО2 през
миналата година - увеличението е от 4,6%. Лидер е Словакия, където повишението е в рамките на 9,5 на сто, следват
Португалия (8,6%) и Унгария (6,7%).
На обратния полюс се нарежда Малта, където емисиите въглероден диоксид намаляват с почти 27%. Следващите места се
заемат от Естония (-16%), Дания (-9,9%), Финландия (-7,4%) и Гърция (-5%).
От Евростат отчитат въглеродните емисии при внос и износ на енергийни продукти в страната, в която са изгорени
изкопаемите горива. Методологията е такава, че при внос на въглища например емисиите се увеличават, а при внос на
електроенергия - емисиите намаляват, защото те се отчитат в държавата, в която е произведена енергията.
България има дял от 1,5% от всички емисии СО2 за енергийни нужди в ЕС, сочат още данните на Евростат за миналата
година. Най-големият замърсител е Германия, която държи дял от 23% от емисиите на общността. Спрямо 2014 година
обаче емисиите СО2 от Германия остават без промяна.
Големи замърсители са още и Италия (10,6%), Франция (9,9%) и Полша (9,2%).
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