Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Капитал

√ Още една бизнес организация поиска право на избор за вторите пенсии
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява промените в Кодекса за социално осигуряване да се
отложат
Отчуждаване на личните пенсионни партиди на гражданите без тяхно съгласие. Така Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) определи проекта за изменение на Кодекса за социалното осигуряване (КСО), който беше
предложен от Министерството на финансите на 22 април. В него се урежда фазата на изплащането, като се предвижда
пенсиите от универсалните пенсионни фондове да са пожизнени и без право на наследяване.
В становище на бизнес организацията се отбелязва, че проектът руши пенсионния модел и доверието в него. Другият
проблем според АИКБ е, че отново липсват мултифондовете, което ще позволи на пенсионните компании да инвестират
средствата на осигурените с различен риск, за да постигнат по-висока доходност.
АИКБ е втората национално представителна работодателска организация, която се обявява срещу проекта. Преди седмица
Българската стопанска камара настоя обсъждането на проектопромените да бъде отложено след приключването на стрес
тестовете на пенсионните компании. Междувременно финансовият министър Владислав Горанов неколкократно обяви,
че е склонен да оттегли най-проблематичните текстове.
Правото на избор
Според становището на АИКБ хората, достигнали пенсионна възраст, трябва да могат да избират между еднократно
изплащане на натрупаните средства в личната партида, срочна пенсия с право на унаследяване или пожизнена пенсия.
От АИКБ предупреждават, че предложените промени ерозират втория стълб на пенсионната система и пенсионния модел
като цяло, защото създават безпокойство у хората и притеснения за съдбата на средствата, акумулирани в техните сметки.
"Българското общество има много резерви към пенсионноосигурителната система. Затова предупреждаваме, че лични
средства в общ пул е достатъчно основание за пълзящо зачеркване и на втория стълб, и на тристълбовия пенсионен модел.
Евентуалното приемане на промените в този им вид със сигурност ще тласне голям брой осигурени върху по-високи доходи
лица към сивата икономика и като равносметка ще се превърне в психологически мотив за укриване и "спестяване" на
осигурителни вноски", смята Васил Велев, председател на управителния съвет на асоциацията.
Нова редакция и реакции
Според работодателската организация най-доброто решение е проектът да бъде оттеглен и да се създаде
междуведомствена работна група, която да подготви промените, както при последното изменение на КСО преди няколко
месеца.
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Междувременно вицепремиерът Ивайло Калфин заяви, че пенсионните дружества трябва да поемат инициатива за среща
с финансовия министър и да предложат нужните промени. "Притесненията около предлаганите промени са пресилени.
Мина една година и видяхме, че атака срещу пенсионните фондове няма. Няма масово излизане на капитал от
пенсионните фондове в НОИ, няма хора, които да бягат от тях, и всички тези приказки, някои от тях с една доза истерия,
които се развиваха за национализация, оказа се, че не са верни", коментира Калфин пред bTV. Миналата година
правителството предложи, а парламентът прие хората да имат право на избор дали да се осигуряват за втора пенсия в
частен фонд, или да прехвърлят всичко в НОИ.
От политическите партии засега ДСБ се обяви изцяло против проекта на Горанов за промени в кодекса. Депутати от
партията и от Гражданския съвет на Реформаторския блок изтъкнаха, че държавата подготвя национализация на
индивидуалните партиди от втория стълб на пенсионното осигуряване и ако промените влязат в сила, това ще е втората
голяма кражба след КТБ.

Банкеръ
√ Бизнесът приветства новия принцип на "такса смет"
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 в своя позиция, 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.
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.

Тв. „Европа“
√ Бизнесът иска справедлива такса за битовите отпадъци
Да се прецизира начинът за определяне на таксата смет и общинските съвет да нямат възможност да ползват при
изчисляване на размера й друга основа освен количествата генерирани отпадъци. За това настояват работодателски
организации в подготвянето промени в Закона за местните данъци и такси. Тяхната цел е да направи по-справедлива
таксата смет на принципа "замърсителят плаща".
70% от събраните средства в общините от таксата смет ги плаща бизнесът, който генерира само 30% от отпадъците. Това е
абсолютно несправедливо и в някои случаи е драстичен проблем за предприятията, заяви в предаването "Бизнес линия"
Ивелин Желязков от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
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От години има битка между два принципа: първият е имаш по-скъп имот- плащаш повече, а дали си създал повече боклучи
няма значение. Вторият принцип е създаваш повече отпадъци, плащаш повече. В момента работна група от работодатели,
синдикати и представители на общините е подготвила промени в закона за местните данъци и такси, в които се предвижда
по справедливо измерване на количеството отпадък, който бизнеса и бита генерират, каза още Ивелин Желязков.
Вижте видеото тук.

Важни обществено-икономически и политически теми
24 часа
√ 255,9 млн. лева от новите еврофондове са в бизнеса
749,8 млн. лв. авансово са преведени от ЕК
255,9 млн. лв. са разплатените към бизнеса пари по оперативните програми от новия период - 2014-2020 г. Това прави
1,55% от общия бюджет от 16,46 млрд. лв, показват данните към 6 май на Информационна система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 г. Експертите на вицепремиера Томислав Дончев казват, че това са
платени на бизнеса пари по фактури, одобрени от Брюксел.
Най-големи суми са реално платени по ОП “Развитие на човешките ресурси” - 120,4 млн. лв. 61,7 млн. са по оста “Нови
възможности за грижа” - осигуряване на социални асистенти, 425 млн. са за приемни семейства. Останалите суми са за
младежка заетост, за обучение и заетост на младите.
Втора по разплащане е ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, при фирмите вече са 105,8 млн. лв. Близо 80 млн.
лв. са за разширението на метрото от бул. “Владимир Вазов” до ул. “Житница” и 25,8 млн. са за дейности по магистрала
“Струма” - от Благоевград до Крупник, от Кресна до Сандански и за тунела “Железница”.
От справката в реално време на ИСУН става ясно още, че са договорени проекти за 2,7 млрд. лв., което е 16,52% от общия
бюджет на програмите.
От ЕК са преведени авансово траншове по 10-те програми. За повечето от тях те са 5% от бюджета на всяка програма, като
за “Развитие на човешките ресурси” процентът е 7,56, а за програмата за храните - 11%.
Общата сума, която е преведена от ЕК, е 749,809 млн. лв., което е 4,55% от целия бюджет.
Парите са при управляващите органи на програмите и при бенефициентите за аванси по проектите или за реално
извършени разходи.
Експертите на вицепремиера по еврофондовете предупреждават, че реално разплатените пари не трябва да се вадят или
прибавят към авансовите плащания. Част от тези 255,9 млн. лв. може да са разпратени директно от Брюксел, а друга част от аванса.

√ Пекин предоставя добри условия за презентация на български стоки
Столицата на Китай Пекин може да предостави добри условия за презентация на български земеделски и хранителни
стоки. Това стана ясно по време на среща на заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов и
заместник-кмета на Пекин Лин Къцян, който е на посещение в България, съобщиха от пресцентъра на земеделското
ведомство. Двамата обсъдиха възможностите за презентиране на български продукти в Пекин, както и създаване на
демонстрационен център в България, в който да се представят успешни модели на бизнес отношения в областта на
земеделието с Китай и да се привличат китайски инвеститори.
„Екипът на Министерството ще предостави подходяща земеделска площ на комуникативно място в страната, близо до
големите земеделски производствени райони, за създаване на такъв тип център“, съобщи заместник-министър Костов. Той
информира, че съоръжението ще бъде разположено на площ от над 1000 дка и се очаква да започне да функционира през
2017 г. „Освен представяне на познатите продукти като розово масло, българско вино, млечни продукти, плодове и
зеленчуци, в рамките на сътрудничеството ще могат да се организират и тематични конференции за заинтересованите
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бизнес-делегации от Китай. Ще могат да се представят и останалите страни от Централна и Източна Европа, които участват
във формата на партньорски отношения с Китай 16 + 1”, допълни още заместник-министър Костов. По думите му, за
България е от изключително значение, че поема функциите на водеща страна в района в отношенията с Китай.
От своя страна Лин Къцян уточни, че има сериозен потенциал за развитие на отношенията на община Пекин с България.
Той изрази готовност да бъдат предоставени добри и преференциални условия за презентация на български стоки в Пекин.
„Това може да бъде още една входна врата за продукти, произведени в България към Китай“, посочи заместник-кметът.
Той допълни, че Община Пекин има сериозен ресурс и за научен обмен с българските институти в областта на селското
стопанство.
Директорът на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от
ЦИЕ Васил Гелев информира, че за краткото време от създаването му, Центърът бележи конкретни резултати в
сътрудничеството във формата 16 + 1. Той припомни, че в края на миналата година страната ни откри свой павилион в
безмитната търговска зона на град Ханджоу. „Предстои да бъде открит такъв национален павилион на България и в
пилотната зона за свободна търговия в Шанхай“, съобщи още Васил Гелев. Той изрази надежда, че разкриването на
павилион и в Пекин би увеличило възможностите за разширяване пазара на български земеделски и хранителни стоки в
Китай.
Заместник-кметът Лин Къцян отправи покана към България да вземе участие и в Международното изложението по
градинарство, на което Пекин ще бъде домакин през 2019 г. Той информира, че форумът ще продължи 160 дни и това би
дало възможност на страната ни да покаже пред широка аудитория постиженията си в тази област. Заместник-министър
Георги Костов увери, че България би се представила добре на изложението, защото има дългогодишен и богат опит в
градинарството.

√ Десислава Танева: Битката срещу ментетата зависи от потребителите
Обмисляме под една марка да може да се прави само един тип млечен продукт - истински или имитиращ, казва
министърът на земеделието и храните
- Г-жо министър, “24 часа” започна кампания за това какво яде българинът. Въпросът за истинските храни и ментетата
продължава да стои на дневен ред, ще бъдат ли защитени по-добре традиционните сирене, кашкавал, хляб, колбаси и
т.н.?
- Всичко това е свързано и с цена. Изходът на битката срещу ментетата зависи основно от потребителите. Но аз не бих
използвала такова противопоставяне на истински продукти и т. нар. ментета. Защото статистиката е шокираща. В
последните години не само в България, но и в целия ЕС драстично нараства производството на имитиращи продукти.
Например при млечните. Така че имитиращият млечен продукт не е национална тема, тя е европейска.Големите
мултинационални производители са в жестока борба за намаляване на себестойността, за поевтиняване на предлаганата
продукция с цел да имат по-големи пазари. Всичко това води до заместване на естествените суровини. Уточнявам, че
това е безопасно, съгласно всички европейски изисквания. Прави се имитиращ продукт, който е значително по-евтин от
този с естествени суровини. Нещо повече - слагат се различни добавки и овкусители, които правят продукта по-приемлив
и вкусен за потребителите.
- Но не и по-здравословен.
- Аз не мога в никакъв случай да кажа кои храни са по-здравословни, защото по тази тема също ще намерите различни
гледни точки. Със сигурност органът по безопасност на храните в ЕС - EFSA, регламентира кои съставки са допустими за
влагане в храните. Има множество мнения на диетолози, които коментират пред медиите - част от тях са мотивирани по
различни причини, с които защитават определени храни. Аз бих казала, че решението за това каква храна ще консумира
потребителят го взема сам. Защото това е въпрос на житейска философия и възможност като доход да си позволиш
храна, която е, казано по народному, истинска. Аз бих я нарекла храна, която е от естествени суровини - натурална. Или
да решиш да отделяш по-малък дял от дохода си за храна, която е имитираща и продукт на високоиндустриализирано
производство със заместители, които, пак казвам, са определени за безопасни. И разбира се, това е поевтиняване на
продукцията, което води до възможност за реализирането ѝ до повече потребители.
- Това обаче удря и животновъдите. Твърди се, че 60% от пазара на млечни продукти е имитиращ.
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- Официалната статистика е, че до 38-40% е потреблението на имитиращи продукти. Това е по анализи на
агростатистиката и НСИ. За съжаление, ЕС не е направил имитиращите продукти с различни кодове и няма как да ги
отделим от вътрешнообщностната търговия. Реално този процент може и да е по-висок, но той драстично се увеличава
не само за България, но и за другите европейски страни в последните години. В никакъв случай не можем да говорим, че
правилното решение е да забраним единия вид продукт.
- Защо?
- Първо, игнорирам въпроса, че това е невъзможно по регламент, по закон и по всичко. Но такава тема и битка между
тези два типа храни съществува навсякъде в Европа и в богатите страни, колкото и странно да звучи това. През
последната година това си говорим и с други колеги министри. Тази борба между двата типа пазари се задълбочава, като
имитиращите продукти наистина увеличават своя дял. Ние по-скоро трябва да обърнем внимание на разяснителните
кампании относно вида храни, така че потребителят сам да направи своя информиран избор какво да консумира. Аз,
разбира се, съм поддръжник на всичко естествено, което човек може да намери и да си позволи, защото за мен това
безспорно е най-полезното и това е доказано през вековете, в които са отглеждани нашите прадеди. По принцип това е
моята житейска философия. Оттам насетне трябва да си даваме сметка, че хората с най-ниски доходи със сигурност в
магазина биха си избрали имитиращ продукт. Той е между 2,5 до 3 пъти по-евтин. Има сирене по 4,50 лв., а това, което е
само от сурово мляко, струва към 9-10 лв. Разлика има и колкото и да искаме, няма как да мотивираме човек да си купи
скъп продукт, когато няма възможност. Колкото до вкусовите качества, трябва да си много добър гастроном и
специалист, за да различиш отделните продукти.
- При проверките откриха ли се нарушения на мандрите?
- Да. Ролята на БАБХ е да установи истинността при етикетирането. Данните, които са на етикета, не трябва да
заблуждават потребителя. И ако е по стандарт, трябва да е каквото пише в него, а не със заместители, които намаляват
себестойността.Правим засилени проверки, подобрихме капацитета и вече може да се извършват повече инспекции.
Има и констатирани нарушения – вложени са заместители, които не са етикетирани. В този случай партидата трябва да се
изтегли от търговската мрежа. В момента разработваме възможността да въведем изисквания към съответните
производители на млечни продукти да произвеждат под един и същ бранд или само имитиращ, или само млечен
продукт. Тоест един бранд за единия тип и друг - за другия. Целта е да улесним потребителя и да подобрим начина на
информиране. Но както всичко и това предстои да подложим първо на обсъждане. В момента анализираме докъде това
е допустимо, без да е в разрез с европейското законодателство. От нас и от българските производители се искат много
ограничения. Но, първо, няма как да ги наложим с национални решения. Второ, дори да нарушим европейското
законодателство и да го направим, пазарът е общ и той няма да реши проблема на българския производител така, както
той си го представя. Този пазар го има, защото за мнозина от първостепенно значение е цената, а не дали има мляко в
продукта. Това дава възможност на производители от други европейски държави да заемат този пазар. Така че за всеки е
въпрос на предприемачески избор в кой сегмент на производството да се развива. Според мен ние трябва да положим
усилия как да осигурим на българските производители на истински млечни продукти да промотират по-добре
продукцията си, за да могат да увеличат пазарите си.

Труд
√ 79% чакат по-евтин ток от свободния пазар
79% от клиентите на ЧЕЗ очакват по-ниска цена на електроенергия като конкретна полза от свободния пазар на ток. Това
показват резултати от онлайн проучване на компанията, в което са участвали над 4000 клиенти. Припомняме, че от 1 април
2016 г. беше отворен пазарът на електроенергия и за битовите потребители в България, които вече имат право да сменят
търговеца си на ток. Недостигът на разбираема информация, свързана със спецификата на либерализирания пазар на
електроенергия, е причина едва половината от анкетираните да са запознати с факта, че свободният пазар дава
възможност за смяна само на търговеца на електроенергия, но не и на оператора на електроразпределителната мрежа.
Близо 60% от клиентите се притесняват от нелоялни търговски практики, а над 40% - от подвеждащи клаузи в договорите
за доставка на ток, злоупотреба с лични данни и фалит на доставчика, показват още данните.
Съмненията в коректността на търговци без опит и история, удовлетвореността от настоящия доставчик, както и сложната
процедура по излизане на свободен пазар, са причина 70% от анкетираните изобщо да не обмислят промяна на търговеца.
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„Показателен е и значителният дял на потребителите, които планират избор на търговец - 30% от анкетираните, но те не
смятат, че са достатъчно информирани за участниците на пазара, ползите и рисковете, затова отлагат излизането си на
свободен пазар“, коментират от електроразпределителното дружество. От компанията се обявяват и за създаване на
етичен код сред търговците на електроенергия, който да ограничи нелоялните търговски практики и да създаде по-сигурна
среда за клиентите.

Сега
√ 19 хиляди военни и полицаи искат по-висока пенсия от НОИ
3800 работещи са се отказали от частните фондове и са прехвърлили партидите си на държавата
19 249 пенсионери, излезли рано в пенсия - предимно военни и полицаи, са поискали Националният осигурителен институт
да им преизчисли държавната пенсия. За целта те са прехвърлили натрупаното по индивидуалните си партиди от частен
фонд в НОИ, съобщиха от институцията пред "Сега". Данните са към началото на март и от НОИ са преизчислили пенсиите
на над 16 хил. души. Едва около 3000 заети българи, родени след 1959 г., са избрали да прекратят осигуряването си във
втория стълб и да плащат пълните си осигуровки за пенсия само в НОИ.
Това е резултатът от първата намеса на финансовия министър Владислав Горанов в осигурителната система. Около
половин година след като реално влязоха в сила измененията за възможността на избор на заетите да продължат да се
осигуряват в частен фонд или да изберат само НОИ, данните за възползвалите се от избора са повече от скромни. Във
втория стълб спестяват около 3.5 млн. души, а натрупаното по партидите им е общо близо 8 млрд. лв.
Средното увеличение на пенсиите на прехвърлилите се пенсионери в НОИ е близо 72 лв. От НОИ не съобщават колко от
тези пенсионери не са получили увеличение на пенсията. Както "Сега" писа, хората, които получават минимална или
максимална пенсия, няма да получат по-висока пенсия от НОИ, дори и да прехвърлят парите си от частния фонд.
Проблемът е, че никой не обяснява това на пенсионерите. Според експертите от НОИ няма как хората да бъдат
информирани предварително дали и какво увеличение на пенсията биха получили след прехвърлянето, защото
пенсионното производство е сложно и трае 4 месеца. Наскоро омбудсманът Мая Манолова заяви, че ще предложи
законови промени, които да задължат НОИ и частните фондове да информират хората за размера на бъдещата пенсия и
от първия, и от втория стълб.
3800 работещи българи, родени след 1959 г., също са избрали да се осигуряват само в НОИ и са прекратили вноските си за
втора пенсия в капиталовия стълб. Това сочат последните данни на НАП, предоставени на "Сега". От НАП обаче не уточниха
колко от тези хора работят тежък труд и колко са трета категория. Според приетите промени в Кодекса за социално
осигуряване миналата година средствата от техните индивидуални партиди трябва да постъпват в Сребърния фонд, за да
могат, ако решат да се върнат към капиталовия стълб, да ги получат, но без доходност. Според публикуваните данни от
финансовото министерство от декември до края на март във фонда са постъпили общо 210 хил. лв. от вторите пенсии на
работещите хора.
За 2016 г. в бюджета на НОИ е заложен приход от 114 млн. лв. от хората, които ще изберат да се осигуряват само в
солидарната система. Според депутати от социалната комисия в парламента приходите са значително подценени. Няма
оценка на ефекта от тази мярка - как ще се отрази тя на бюджета на Държавното обществено осигуряване в бъдеще. От 1
януари и работещите в първа и втора категория могат да изберат да се осигуряват само в НОИ, но еднократно.
Преди Великден Горанов предложи нова порция изненадващи промени в Кодекса за социално осигуряване, с която иска
при навършване на пенсионна възраст парите за втора пенсия да отиват в общ пул, с което да се губи правото на
собственост върху тях и съответно - правото на наследяване. И тези предложения са без финансова обосновка и
предизвикаха силна критика.
КАЗУС
Ранните пенсионери не могат да получат втората си пенсия от универсален фонд, докато не навършат масовата възраст за
пенсия за трета категория. Това означава, че нямат достъп до парите си средно около 10 г., но пък докато стоят във
фондовете, парите им носят доходност. Депутатите решиха миналата година, че тази ситуация ощетява хората и им дадоха
възможност да прехвърлят еднократно парите си от универсален фонд в НОИ. Те обаче могат да сторят това само до края
на тази година. Според данните около 90 хил. са ранните пенсионери, които могат да се възползват от възможността.
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√ Рекордните приходи от ЕС в хазната се изчерпаха
Рекордните постъпления от Брюксел, които допринесоха за солиден излишък в хазната в първите три месеца на годината,
вече са минало. През април Брюксел е възстановил в бюджета едва около 25 млн. лв. - много ниска сума на фона на
постъпленията за първото тримесечие. Това може да се обясни с края на стария програмен период и плащанията по него,
както и с бавното начало на новите оперативни програми, става ясно от детайлния преглед на предварителните данни на
финансовото министерство за изпълнението на бюджета през април.
Април е първият месец, в който натрупаните постъпления от ЕС се оказват по-малко спрямо година по-рано. Според
разпространените от МФ данни възстановените от Брюксел средства към края на четвъртия месец са със 165.4 млн. помалко спрямо април 2015 г., когато приходите по това перо бяха 1.471 млрд. лв. Това означава, че към края на месеца
възстановеното от ЕС в хазната би следвало да възлиза на около 1.3 млрд. лв. - с едва 24.6 млн. лв. повече спрямо
възстановеното към края на март 2016 г. - 1.28 млрд. лв. За сравнение - само през този март на месечна основа и без
натрупване Брюксел възстанови 786.2 млн. лв.
Ниското ниво за април отразява бавното начало на новия програмен период. За първите три месеца на годината разходите
по линия на ЕС са в размер на 347.1 млн. лв. В същото време за цялата година е предвидено разходите по оперативните
програми да стигнат 2.9 млрд. лв. Други 500 млн. лв. разходи са планирани по линия на Държавен фонд "Земеделие" за
селската и рибарската програма.
По-ниските приходи от възстановени от ЕС средства и по-ниските разходи по еврофондовете ще се балансират, но надали
през тази година ще се стигне до дефицит при тях, както е планирано в бюджета, коментира икономистът от "Отворено
общество" Георги Ангелов. В момента по линия на еврофондовете е планиран дефицит от около 150 млн. лв. По-скоро
обаче е възможно да има излишък, като това е един от вероятните източници на средства за намаляване на бюджетния
дефицит, допълни Ангелов.
На фона на тези данни може да се очаква, че излишъкът по общия бюджет в следващите месеци ще се свива. Към края на
март МФ отчете общ излишък в размер на 1.8 млрд. лв., като 1 млрд. от него се дължеше именно на еврофондовете. МФ
обяви, че за април се очаква още по-голям излишък в размер на 2.348 млрд. лв. От министерството обаче отново се
застраховаха, че добрите резултати се дължат на високи постъпления с еднократен характер и забавени за втората
половина на годината разходи. "Прогнозираното текущо ниво на бюджетния излишък към април не може да се
интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на баланса в бюджета, а като гаранция, че предвиденият
бюджетен баланс с дефицит от 1.9% от БВП е постижим", коментират от МФ.

√ Жители на Мизия и Хайредин: Беше като Ниагара!
Язовир "Рогозен-1" е с разрушен преливник, обявено е бедствено положение

Паниката от потоп в Мизия се завърна със страшна сила, след като язовир "Рогозен-1" , в който е събрана 2.5 млн. кубика
вода, преля, съобщи kmeta.bg. Пред очите на изплашени хора от региона, които отишли да разберат на място какво се
случва, само за час изчезнали повече от 10 м от стената. "Беше като Ниагара!", възкликнали изплашените хора.
Силните дъждове по празниците препълниха язовира, а оглед на специалисти показа, че водата е разрушила бетоновото
покритие на преливника му. Пожарната предупреди жителите на селата Бързина, Ботево, Липница, Крушовица, Войводово
и Сараево и дори се стигна до евакуиране. Заради аварията на "Рогозен-1" опасен стана и язовир "Бързина", който се
намира под него.
Община Хайредин е в бедственото положение до 21 ч. на 9 май, съобщи кметът Тодор Алексиев, цитиран от "Дарик".
Въпреки че МВР в неделя сутринта обяви, че няма опасност за местните жители, областният щаб по бедствията не беше
толкова оптимистичен. Ако пак вали, преливникът може да не издържи под натиска на водата от каскадата от 11 язовира,
която се стича в "Рогозен-1". Дъждовете в Северна България продължават, очакват се и градушки, гласи метеорологичната
прогноза.
"Засега няма да връщаме евакуираните 30-ина души от селата Бързина и Ботево. Хората са настанени при съседи и
роднини. Ще ги върнем в къщите им едва след като си свършим работата по преливника на язовир "Рогозен", обясни
кметът. Вчера цял ден продължи изпомпването на водата от язовира с 6 мощни помпи, които изсмукват по 40 000 л в
минута. Целта беше нивото да спадне така, че водата да не преминава в преливника, за да може да се ремонтира. В събота
сутринта то беше спаднало с 60 см по информация на МВР.
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Вътрешният министър Румяна Бъчварова отиде на място да дава инструкции. По нейно искане ще се прави цялостен анализ
за необходимите мерки по обезопасяване на язовирите в района.
Дъждовете препълниха коритото на река Нечинска, която в събота заля дворове и мазета. От наводнение се страхуват и в
съседното с. Плешивец. Преди две години реката наводни част от селото, нахлу и в няколко къщи. Тогава коритото е
почистено, но само в района на селото. Преди него то е затлачено с дървета и камъни. Река Лом потече близо до дворове
и къщи в с. Дреновец, но няма опасност за жителите му.
СЛУЧАЙНОСТ
През август 2014 г. наводнение в Мизия взе човешки жертви и причини щети за милиони, след като река Скът преля заради
препълнените язовири. Тогава обаче експертизата установи, че нямало виновни, а "язовирите във водосбора на Скът не са
причина за случилото се наводнение, а дори са спомогнали за неговото намаляване". Проблемът се оказа във "високата
вълна с изключително голям обем и връх, която съответства на събитие, което се случва веднъж на хиляда години".
Заключенията от експертизата свалиха всякаква отговорност от собствениците и наемателите на язовирите по течението
на реката.

√ МВР ще наеме автобуси за бежанци за 200 хил. лв.
МВР ще плати 195 580 лв., за да наеме два автобуса, които да превозват заловените у нас нелегални имигранти. Това става
ясно от обществена поръчка, обявена от Гранична полиция. Парите не са от бюджета, а са по фонд "Вътрешна сигурност",
който се управлява от вътрешното министерство.
В поръчката се посочват само маршрутите, по които ще се возят заловените чужденци. Превозът ще е основно от София и
Видин до бежанските центрове в с. Баня, Пъстрогор и Харманли, както и до граничните пунктове Лесово, Капитан
Андреево, Кулата и Илинден. Другият маршрут е от граничното управление Калотина до София, центровете и до турската
граница. Посочва се, че МВР има право да избере и други маршрути.
Посочените отсечки съвпадат с най-горещите точки на бежанския поток. Огромната част от чужденците преминават през
зелената граница въпреки оградата и командированите там полицаи. След това МВР ги залавя или във вътрешността на
страната, или при опит да избягат към Западна Европа през границата със Сърбия. От столицата към граничните пунктове
се превозват хората, които подлежат на експулсиране от дирекция "Миграция".
МВР очевидно има голямо желание да похарчи европейските пари. Изискванията в търга са доста занижени и на практика
може да участва всеки, който в последните три години е извършил поне една такава транспортна услуга. Задължително е
частната фирма да има два автобуса - един с 30 места и друг с 45. Не е нужно да има е собственик - те могат да са наети
или на лизинг. Критерият е най-ниска цена. Не е ясно дали МВР наистина не разполага със собствени автобуси и не е ли
по-изгодно да си купи два, вместо да наема.
Това е поредната странна поръчка, свързана с бежанците. Наскоро се разбра, че заради абсурден търг за храна сега
агенцията за бежанците изхвърля тонове хранителни продукти с изтекъл срок на годност.
ПРИЕМ
Още двама души, търсещи закрила, са прехвърлени в България от Гърция според регламента на ЕС, съобщи агенцията за
бежанците. През април са пристигнали двама сирийци. През февруари страната ни прие и двама иракчани, но единият от
тях избягал, съобщи премиерът Бойко Борисов.

√ Потреблението на природен газ се е вдигнало с близо 11%
Добивът на въглища расте, но ролята на топлоенергетиката намалява

2015 година е била успешна за всички сектори на енергетиката с изключение на заводските топлоцентрали. Това показва
новият бюлетин на ресорното министерство, който обобщава данните за изминалата година.
Потреблението на природен газ отбелязва 10.7% ръст спрямо 2014 г. Основен консуматор са химическата индустрия и
енергийните предприятия. 16% са предназначени за газоразпределителните дружества. Продажбите на дружествата,
доставчици на синьо гориво за крайни потребители, също растат, макар и по-скромно - с 2%. С най-голям пазарен дял е
"Овергаз Мрежи" - 59%. Следват "Ситигаз" - 16%, и ЧТК - 11%.
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На фона на големите надежди на премиера Бойко Борисов България да добива и изнася значителни количества природен
газ от недрата на Черно море засега собственото производство е скромно, а през 2015 г. дори се е свило наполовина
спрямо 2014 г. - до 84.7 млн. куб. м. Вносът обаче расте - с 10.4% на годишна база.
В електроенергетиката растат леко и производството, и крайното потребление - съответно с 3.6% и с 2.3%. Потреблението
на домакинствата остава без промяна, слабото увеличение идва откъм предприятията и обществения сектор. Износът на
електрическа енергия е 10.6 ТВтч - с 11.2% повече в сравнение с 2014 г.
В данните прави впечатление високият дял на "зеления" ток в общото производство. Слънчеви, вятърни и други ВЕИ
централи са осигурили 16.4% от електроенергията в България през миналата година.
На практика единственият сектор със спад - и в производството, и в потреблението, е топлоенергетиката. Топлофикациите
и заводските централи са произвели 14.2 ТВтч топлинна енергия, което е с 5.3% по-малко в сравнение с 2014 г.
Намалението в потреблението идва от заводските централи, докато при топлофикационните дружества има ръст.
Статистиката показва също, че добивът на местни въглища е достигнал 35.9 млн. тона, което е с 14.7% повече от предната
година. 94.3% от общия добив са лигнитни въглища, добивани от водещия производител - Мини "Марица-изток". Над 97%
от местните въглища се използват за производство на електрическа и топлинна енергия.

√ "Химимпорт" преговаря за хотел "Кемпински-Зографски"
Най-големият петзвезден хотел в София "Кемпински-Зографски" ще има нов собственик. В напреднала фаза са преговорите
със собствениците на холдинг "Химимпорт", съобщава "Преса". Очаква се цена между 40-50 милиона евро. Наследниците
на починалия през 2007 Иван Зографски се опитват вече шеста година да продадат имота. Интерес имаше от оманци,
руснаци и израелци. Но сега хотелът е на път да премине в ръцете на български бизнесмени.
Пред изданието са потвърдили, че на масата на преговорите са притежателите на холдинга "Химимпорт" Иво Каменов,
Тихомир Митев и Марин Митев. Холдингът е най-голямата структура в групировката ТИМ.
Хотелът е построен през 1979 по проект на японския архитект Кишо Курокава. В началото той се казваше "Витоша Ню
Отани".

Инвестор.бг
√ 4 хил. тона негодни пестициди ще бъдат обезвредени
Проектът е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество
Проект за обезвреждане на над 4 хил. тона негодни пестициди от 216 склада в цялата страна навлиза във фаза на реално
изпълнение през тази година, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Проектът е на стойност 23,4 млн. швейцарски франка и е финансиран от Българо-швейцарската програма за
сътрудничество. Изпълнител е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).
Препаратите са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС-та (трудово-кооперативни земеделски стопанства) и АПК-та
(аграрно-промишлени комплекси). Пестицидите в складовете са основно два вида – фунгициди за третиране на растенията
срещу гъбни заболявания и инсектициди – за борба срещу вредители.
Препаратите ще бъдат преопаковани за транспортиране според европейските изисквания за международен превоз на
опасни товари по шосе. След това ще бъдат изнесени извън пределите на страната за изгарянето им в специализирани
съоръжения, каквито в България все още няма. Самите складове, в които досега са били съхранявани, ще трябва да бъдат
обезвредени. Центрове за изследвания и иновации, с цел са се преодолее дистанцията между науката и бизнеса.

Черно Море
√ „Холдинг Варна“ АД спонсорира най-голямото iRun бягане
Милчо Близнаков: Ще подкрепим и стартовете в Побити камъни
Приключи най-голямото пролетно състезание по горско бягане и колоездене „Аладжа манастир“. Състезанието
представлява придвижване в пресечена местност с планински велосипеди или бягане, като двете дисциплини могат да
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бъдат и съчетани. Най-дългият маршрут на тази екстремна надпревара достига малко над 32 км. Тази година в
надпреварата, която придоби и международен характер, се впуснаха малко над 200 участника в различните дисциплини.
На 13 км бягане при дамите триумфира Девора Томас, а при мъжете това стори Харолд ван Джилс.
На отсечката от 23 км победителка при жените стана Ева Златанова, а при мъжете – Димитър Янакиев.
Най-дългият маршрут от 32 км при дамите бе преодолян първо от Димитрина Николова, а първи при силният пол
финишира Антон Попов.
Колоездачната обиколка от 32 км първа пребори Венцислава Цачева, а Добрин Лиловски се поздрави със златния медал
при мъжете.
Отборната надпревара бе спечелена от тандема на Петър Петров и Александър Светославов.
И последните златни отличия в дисциплина дуатлон (32 км колоездене и 13 км бягане) си заслужиха Косара Ботева и
Димитър Карабахчиев.
След дългия и изморителен спортен полуден, и след като и последният участник финишира, организаторите и спонсорите
наградиха с медали призьорите. Освен това бяха раздадени и множество различни награди и грамоти на участнциите, а
след това бе изтеглена и томбола с приятни изненади, за да не остане някой с празни ръце.
За Медийна група „Черно море“ изпълнителният директор на „Холдинг Варна“ АД Милчо Близнаков сподели каква е
идеята на маратона и разкри, че се планира спонсориране и на бягането в Побити камъни.
„Основната идея на тези горски бягания и колоездения е да насърчи хората към активен, към здравословен начин на
живот, към контакт с природата и така участниците да постигнат по-добро качество на живот. Ние приветстваме
инициативата на платформата iRun и на организаторите и с удоволствие подкрепяме бяганията като осигуряваме голяма
част от наградния фонд и разходите за провеждане на бягането.
Планирали сме спонсорство на бягането в Побити камъни. Това са все емблематични места за нашият град, за туризма. Те
са изпълнени с история и с енергия и ние ще бъдем тук, за да ги подкрепяме“, каза Милчо Близнаков.
„Чудесна организация днес, много участници с чудесна подготовка. Както чухме резултатите са отлични. Само няколко
секунди не достигнаха, за да бъде преодолян критерият и се надяваме, че все повече хора ще бъдат привърженици на
природните бягания“, обобщи изпълнителният директор на „Холдинг Варна“ АД.
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