Важни обществено-икономически и политически теми
Капитал
√ Розоберът започна с високи цени и очаквания за добра реколта.
Заради добрите климатични условия кампанията тръгна предсрочно
Производителите на рози отчитат много добър сезон, а прогнозите са за добра реколта. Причините са в подходящото
време, а кампанията тази година е започнала няколко седмици по-рано. Парадоксално на пазара цената на килограм рози
се е покачила, което ще се отрази и на стойността на розовото масло, което може да затрудни износа му.
Какво означава добра
За розоварите добра реколта означава да бъде произведено до 2000 килограма розово масло през тази година, което ще
е с около 500 килограма повече от обичайното. Стартът на кампанията за беритба на деликатните розови листчета стартира
на 22 април в Пловдивска област - с около 2 седмици по-рано от обичайното. И вече е ясно, че и качеството, и количеството
на розовия цвят надминават очакванията.
Както и изкупните цени, които започнаха от 3.50 - 3.60 лева за килограм розов цвят, подгониха 6 лева за килограм и сега
"кротуват" на 4.20 лева/кг. Това показват данните на Българската национална асоциация парфюмерия, козметика и
етерични масла, а оценката на преработвателите е, че това е свръхвисока и вероятно спекулативна цена.
"През миналата 2015 година заради слаба реколта производството на розово масло рязко падна и не можахме да
задоволим търсенето. Сега очакваме да произведем повече, но това не означава автоматично, че ще продадем много
повече от обичайните 1500 килограма българско розово масло. А това ще се отрази и върху продажбите през следващи
години", каза за Капитал Daily Николай Ненков, изпълнителен директор на "Бул фито ойлс", която е една от най-големите
български компании в този бранш. Първото добито розово масло за 2016 година е с рандеман 2900 - 3000 килограма розов
цвят за килограм розово масло, докато през 2015 г. са били нужни 3800 - 4000 кг.
В структурата на цената на розовото масло розовият цвят има най-голям относителен дял. На международния пазар
продуктът със защитено наименование "Българско розово масло" обикновено се продава за около 8000 евро на килограм.
От тях 6000 евро е стойността на розовия цвят.
Ако себестойността на розовия цвят остане по-висока от обикновено, а пазарите не пожелаят да приемат пропорционално
нарастващи цени, някой ще трябва да поеме негативите. Или в най-добрия случай ще бъдат разпределени между
производителите на розовия цвят, производителите на розовото масло и прекупвачите.
Големите международни потребители на розово масло имат своя ценови довод - суровината розово масло със същите или
приблизително същите качества може да бъде закупена от Турция и Франция. Според директора на "Бул фито ойлс"
розовото ни масло все повече навлиза във фармацевтичната и хранителната индустрия, но не толкова, че да предизвика
сегашния ценови скок.
Сивият сектор
За обирането на розовия цвят в България по данни на Асоциацията са необходими около 1 000 000 човекодни в кампания,
която продължава около 8 седмици. Цветът от близо 37 000 декара розови градини се бере само на ръка, като началото
на работния ден обикновено е 5 часа сутринта. Най-големите компании от сектора наемат дневно между 300 и 500
работници, а най-малките 20 - 40 работници, получаващи заплащане на килограм набран цвят.
"Основната работна сила при обирането на розовия цвят са безработни хора, които получават социални помощи",
обяснява Николина Узунова, изпълнителен директор на Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и
козметика. Трудовото законодателството обаче предполага трудът на временно заетите с розобер да бъде в сивия сектор
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на икономиката. И причините за това са най-вече технически - еднодневните трудови договори трябва да се сключват
преди началото на работния ден, времето за попълването им е минимум 3 минути.
Което при големите фирми означава да бъдат наемани допълнително и "писари" за попълването на договорите. Не могат
да се сключат ден преди това, защото земеделският производител не знае кой ще дойде да работи, при дъжд част от хората
напускат и тогава собственикът на розовата градина плаща данъци и осигуровки, без да има насреща свършена работа.
Глобата за несключен еднодневен трудов договор е 1500 лева на човек при първо нарушение.
"За да изведем сектора от сивата икономика, предложихме писмената форма на договори да се счита спазена с
ведомостите, които земеделският производител води всеки ден. Там се отбелязва името на работника, количеството цвят,
което е набрал, сумата, която му се дължи. Този документ е лесно проверим от контролни органи, ако решат да дойдат на
място. В срок до края на компанията да се подготвят договори за всеки и на тяхно основание да се внасят осигуровки и
данъци", смята Николина Узунова.
Тя обаче е реалист и счита, че след рокадите в Министерството на труда и социалната политика тяхното предложение е
малко вероятно да бъде разгледано от новия екип и още по-малко вероятно да бъде прието. "В крайна сметка държавата
по този начин ще получи дължимите данъци и осигуровки, които сега не получава, земеделските производители ще
получат счетоводните основания за разход, които сега се трупат като кухи касови наличности, а временно наетите
работници няма да се притесняват, че ще останат без социална помощ", заключи Узунова.

Investor.bg
√ Активите на пенсионните фондове растат, но приходите и печалбата спадат
През първото тримесечие приходите са надолу със 7,9% на годишна база, а нетната печалба - с 23% до 13,5 млн. лв.
Активите на пенсионните фондове растат през първото тримесечие на 2016 г. въпреки спада на приходите и печалбата им.
В края на март 2016 г. балансовите активи на деветте пенсионноосигурителни дружества (ПОД) и на управляваните от тях
пенсионни фондове нарастват с 2% на тримесечна и с 8,4% на годишна база до малко над 9,578 млрд. лв., показват
изчисленията на Investor.bg на база предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).
На фона на този ръст има спад както на приходите, така и на печалбата. Общите приходи са надолу със 7,9% на тримесечна
и с 12,6% на годишна база до 37,8 млн. лв. при 5% годишен спад на приходите от такси и удръжки до 33,8 млн. лв. и 49,4%
годишен срив на приходите от управление на собствени средства.
До голяма степен тези понижения при приходите от такси и удръжки и от управление на собствени средства са генерирани
през първото тримесечие на 2016 г., защото има спад от 5,2% и от 38,6% спрямо края на 2015 г., сочат още изчисленията на
Investor.bg.
От началото на 2016 г. са в сила по-ниски такси, които събират ПОД. Например, максималният размер на удръжката от
всяка осигурителна вноска бе намалена до 4,5% от 5%, а инвестиционната такса, изчислена върху стойността на нетните
активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОД, вече е 0,9% спрямо 1% миналата
година. Тези такси и удръжки ще продължат да намаляват до края на 2020 г.
Освен това осигурените лица вече могат да избират дали да прехвърлят средствата по партидите си към Националния
осигурителен институт (НОИ), като преместването на пари от втория стълб на пенсионната система от първия може да се е
отразило на приходите, а и на дейността като цяло, на ПОД и по-конкретно – на универсалните и професионалните
пенсионни фондове.
В комбинация с турбуленциите на финансовите пазари в първите месеци на годината приходите са намалели, съдейки по
по-ниските приходи от управление на собствени средства, а са нараснали разходите за управление на собствени средства.
Те са нагоре с 24,6% на годишна база до 3,6 млн. лв. на фона на спада на общите разходи от 5,6% годишно до 24,1 млн. лв.
Така в края на март нетната печалба се свива с 23% на годишна база до 13,5 млн. лв., при положение че през четвъртото
тримесечие на 2015 г. пенсионните фондове инкасираха загуба в размер на 2,75 млн. лв.
Финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества
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Първо тримесечие

Първо тримесечие

Изменение в

Изменение в

на 2015 г.

на 2016 г.

хил. лв.

%

Общо приходи в т.ч.

43 251

37 798

-5 453

-12,61%

Приходи от такси и удръжки

35 576

33 806

-1 770

-4,98%

3 699

1 873

-1 826

-49,36%

25 512

24 095

-1 417

-5,55%

2 902

3 615

713

24,57%

17 739

13 703

-4 036

-22,75%

17 510

13 484

-4 026

-22,99%

Финансови показатели

Приходи от управление на
собствени средства
Общо разходи в т.ч.
Разходи за управление на
собствени средства
Финансов резултат преди
данъци
Нетен финансов резултат

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
През първото тримесечие на 2016 г. активите на всички пенсионни компании се покачват. Топ 3 по обем на активите
формират ПОК „Доверие“ АД с 2,543 млрд. лв., ПОД „Алианц България“ АД с 2,22 млрд. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 1,294
млрд. лв.
Най-голям относителен ръст – от 29,9%, отчита „Пенсионноосигурителен институт“ АД ("ПОИ" АД)
Балансови активи на пенсионноосигурителните дружества
Първо

Първо

тримесечие

тримесечие

на 2015 г.

на 2016 г.

ПОК "ДОВЕРИЕ" АД

2 439 702

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

ПОД

Изменение

Изменение Пазарен

в хил. лв.

в%

дял

2 542 540

102 838

4,22%

26,54%

2 023 611

2 220 223

196 612

9,72%

23,18%

ПОК "ДСК-РОДИНА" АД

1 130 721

1 293 452

162 731

14,39%

13,50%

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

1 070 740

1 129 380

58 640

5,48%

11,79%

"ЕН ЕН ПОД" ЕАД

923 931

990 574

66 643

7,21%

10,34%

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"

870 054

965 295

95 241

10,95%

10,08%

ПОД "БЪДЕЩЕ" АД

169 821

195 224

25 403

14,96%

2,04%

ПОД "ТОПЛИНА" АД

126 363

138 742

12 379

9,80%

1,45%

79 235

102 902

23 667

29,87%

1,07%

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ" АД
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"ПОД УТРЕ" АД - в ликвидация*
ОБЩО

–

–

–

–

–

8 834 178

9 578 332

744 154

8,42%

100%

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
* „ПОД Утре“ АД е с отнета пенсионна лицензия и от 12 ноември 2015 г. е в процес на ликвидация.
Що се отнася до нетната печалба - топ 3 отново формират ПОК „Доверие“ АД с 4,9 млн. лв., ПОД „Алианц България“ АД с
4,5 млн. лв. и ПОК „ДСК-Родина“ АД с 1,97 млн. лв.
С най-голям относителен ръст е ПОД „Бъдеще“ АД – от 74,7% на годишна база до 290 хил. лв., като заедно с ПОК
„Доверие“ и „ПОИ“ АД единствени бележат подобрение на финансовия си резултат. Със загуба са само ПОД „Топлина“
АД със 133 хил. лв. и „ПОД Утре“ АД с 6 хил. лв., на което обаче през 2015 г. му бе отнета пенсионната лицензия и сега е в
ликвидация.
Нетна печалба на пенсионноосигурителните дружества
Първо

Първо

тримесечие на

тримесечие на

2015 г.

2016 г.

ПОК "ДОВЕРИЕ" АД

4 594

ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД

Изменение в

Изменение

хил. лв.

в%

4 934

340

7,40%

5 438

4 461

-977

-17,97%

ПОК "ДСК-РОДИНА" АД

2 058

1 971

-87

-4,23%

"ЕН ЕН ПОД" ЕАД

1 220

992

-228

-18,69%

ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД

3 242

906

-2 336

-72,05%

ПОД "БЪДЕЩЕ" АД

166

290

124

74,70%

ПОАД "ЦКБ-СИЛА"

827

7

-820

-99,15%

-5

62

67

-

"ПОД УТРЕ" АД - в ликвидация*

-181

-6

175

-96,69%

ПОД "ТОПЛИНА" АД

151

-133

-284

-

17 510

13 484

-4 026

-22,99%

ПОД

"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ" АД

ОБЩО

Таблица: Изчисления на Investor.bg по данни на КФН
Броят на осигурените лица продължава да се увеличава. В края на първото тримесечие на 2016 г. в четирите вида
пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, се осигуряват 4
407 987 души. Броят им е с 2,19% повече спрямо края на март 2015 г. и с 0,48% по-голям в сравнение с края на миналата
година.
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Към 31 март 2016 г. осигурените в в универсалните пенсионни фондове са 3 521 851 лица, в професионалните фондове –
280 431, а в доброволните пенсионни фондове, т.е. в третия стълб на пенсионната система, са общо 605 705 лица.
Освен това нараства и средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице. Сумата в универсалните
пенсионни фондове вече е 2 223,66 лв., в професионалните фондове – 3 167,96 лв., в доброволните пенсионни фондове,
е 1 390,69 лв., а в единствения доброволен пенсионен фонд по професионални схеми – 1 481,47 лв.

√ Спадът на капитализацията на БФБ не разклаща позитивизма на посредниците
Финансовите посредници очакват ускоряване на темпа на икономически растеж през второто тримесечие спрямо
предишните им оценки, издава анкета на МФ
Инвестиционните посредници остават по-скоро позитивни към развитието на основните индекси на Българската фондова
борса (БФБ), въпреки че по-слабият оптимизъм за първото тримесечие на 2016 г. се потвърди и пазарната капитализация
отбеляза спад от 5,51% на тримесечна база, а динамиката на основните борсови индекси, макар и с променливи периоди,
бе по-скоро негативна.
Това показват резултатите от тримесечното издание „Финансов сектор: оценки и очаквания” на Дирекция „Икономическа
и финансова политика“ към Министерството на финансите (МФ). В него са обобщени очакванията на инвестиционни
посредници, управляващи дружества, търговски банки и пенсионни фондове по отношение на основни
макроикономически показатели и фактори, които се отнасят до извършваната от тях дейност.

Най-голямо понижение в края на първото тримесечие бе отбелязано от индексите SOFIX и BGBX40. Леко нарастване на
тримесечна база регистрира само BGREIT.
Вече преполовихме второто тримесечие, като предстои да разберем дали очакванията на инвестиционните посредници,
споделени в анкетата на МФ, ще се оправдаят напълно.
Тя идва на фона на новините, че април донесе тъжен рекорд за родната борса с рекордно нисък брой сключени сделки едва 2 602.
Тогава оборотът се задържа на критично ниски нива от 14,6 млн. лв., което е спад от 51,7% на годишна база. Все пак
изтъргуваният обем остана над нивата от март 2016 г., коато бе за 11,8 млн. лв., от август 2015 г. с 9,5 млн. лв. и септември
2015 г. с 11,1 млн. лв.
Текуща икономическа ситуация
Инвестиционните посредници очакват ускоряване на темпа на икономически растеж през второто тримесечие на 2016 г.
спрямо предишните им оценки, показват данните от изследването на МФ.
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Оценката за текущата икономическа ситуация на финансовите посредници за тримесечието запазва тенденцията си на
подобрение, което е в синхрон със завишените очаквания на Европейската комисия и Международния валутен фонд за
икономическия растеж през текущата година.
Очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията в строителството, търговията на дребно и услугите
през следващите шест месеца от бизнес анкетите на НСИ също се подобряват последователно от януари до април 2016 г.
Инфлация
Пазарните участници очакват дефлацията да продължи да се забавя, но в по-малка степен. Прогнозите им за ускорено
забавяне на дефлационните процеси в страната през първото тримесечие не се реализираха.
Това кореспондира с динамиката при международните цени на суровините, както и с отчетните данни за потребителските
цени. Последните ускориха отрицателния си годишен темп до 1,9 % през първото тримесечие, основно поради по-високия
принос на енергийните стоки. Базисната инфлация през март също отчете понижение на годишна база, а през април
дефлацията се задълбочи на годишна база.

Заетост

Инвестиционните посредници са оптимисти по отношение на заетостта, предвиждайки ускорен темп на годишна база.
Това също кореспондира с пролетната прогноза на МФ и ЕК за положително развитие на пазара на труда и постепенно
ускоряване на темпа на растеж на заетите лица през 2016 г.
Валутен курс
Общата прогноза за курса на лева към щатския долар до края на второто тримесечие на 2016 г. все още остава в полза на
долара и сочи минимално поскъпване спрямо лева (еврото).
Очакваното от анкетираните поскъпване на долара спрямо еврото през първото тримесечие не се реализира. Основна
причина за това бе неясната и предпазлива комуникация на Федералния резерв на САЩ след заседанието през март.
Фед се въздържа да определи конкретен момент, в който повишаването на лихвените проценти ще продължи, и останаха
съмнения, че следващите стъпки към нормализирането на паричната политика може да се отложат най-рано за втората
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половина на годината. Дори поредното разхлабване на паричната политика на ЕЦБ през март не успя да повлияе на
глобалните инвеститори и да подкрепи долара срещу единната валута.
Срещу долара беше и представянето на японската йена, възприемана от инвеститорите като валута-убежище, която
поскъпна значително спрямо американската валута.

Лихви на междубанковия пазар
Участниците в анкетата смятат, че основният лихвен процент (ОЛП) ще се понижи до края на второто тримесечие на
годината. Прогнозата им се понижава спрямо неутралното очакване за предходното тримесечие. ОЛП започна 2016 г. на
ниво от 0,01% през януари, но от февруари Българска народна банйа (БНБ) го понижи до 0% и го остави без изменениедо
началото на май.
Доколкото ОЛП не може да приема отрицателни стойности, очакването на анкетираните може да се тълкува като
задълбочаване на отрицателните нива на лихвените проценти на междубанковия паричен пазар, поясняват от МФ.
Прогнозите за финансовите посредници са оправдани, тъй като от средата на април лихвените проценти на
междубанковия пазар са нарастващо отрицателни. Фактор за това продължават да бъдат вливащите се в банковата
система, макар и с по-бавни темпове, депозити на домакинства и нефинансови предприятия на фона на минимално
търсене на кредитен ресурс, оценява икономическият екип на финансовото министерство.
Влияние ще окажат отрицателните лихвени проценти по свръхрезервите на търговските банки в БНБ след новото
понижение на референтната лихва в еврозоната през март.
Лихвени проценти по депозити и кредити
Запазват се и очакванията за низходящата тенденция при лихвените проценти както при кредитите, така и при депозитите.
Очаква се ускоряване на спада при лихвите по депозитите, деноминирани в щатски долари, и забавяне на спада при
ставките по депозитите в лева и евро.
Анкетираните предвиждат продължаващ спад в цената на кредитите, като балансовата им оценка става дори поотрицателна спрямо първото тримесечие на 2016 г. Прогнозите на финансовите посредници по отношение на първото
тримесечие на годината като цяло се сбъднаха, въпреки някои месечни колебания при корпоративните кредити.

Търговските банки
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През второто тримесечие на 2016 г. търговските банки имат завишени очаквания относно кредитирането и съответно търсенето на заемни ресурси спрямо първите три месеца на годината. Банките предричат повишеното търсене да бъде
основно по линия на корпоративните кредити.
Банките смятат, че домакинствата ще се въз- държат в по-голяма степен от увеличаване на дългосрочните си задължения
през второто тримесечие на 2016 г., отколкото през първото.
При депозитите банките запазват прогнозата си за нарастване на привлечените средства от домакинства Очакванията им
за ръста на депозитите на фирми за първото тримесечие на 2016 г. не се оправдаха, а оценката им за следващото
тримесечие е на положителна територия.
Според инвестиционните посредници частната инвестиционна активност в страната би се увеличила, ако се постигне
напредък в структурните реформи в ключови сектори (съдебна система, здравеопазване, социална сфера и др.).
Такова мнение са изразили 56% от отговорилите на допълнителния въпрос към анкетата, касаещ фактори за подобряване
на инвестиционния климат. 25% поставят като условие за повече частни инвестиции намаляването на административната
тежест.

√ Сключването на еднодневни договори ще може да се отлага до 14 дни
Законовите промени минаха в земеделската комисия с обяснението, че ще бъде намалена бюрокрацията за
земеделските производители
Фермерите ще могат да отлагат с до 14 дни сключването на еднодневни трудови договори с работници, които прибират
реколтата. До сключването на договора работната сила ще бъде записана единствено в тефтерите на работодателите. Това
реши на първо четене парламентарната земеделска комисия.
Изменението в Кодекса на труда бе внесено от председателя на комисията Румен Христов и други депутати.
В законопроекта е записано, че еднодневният трудов договор може да се сключва до 14 дни от полагането на труд. Според
вносителите отпадането на задължението договорът да бъде сключен в деня, в който работникът прибира реколтата, ще
облекчи фермерите.
За работниците може да бъдат изготвяни едновременно два, три или повече договора, ако са всеки ден на полето в
рамките на кампанията, предвиждат текстовете.
Договорите ще се изготвят на базата на водени от земеделските стопани списъци, в които ще се описват данни за страните,
място на работа, размер на трудовото възнаграждение, дата.
Народният представител Иван Станков (АБВ) предложи точката да бъде отложена и беше подкрепен от социалистката
Светла Бъчварова и Султанка Петрова от Патриотичния фронт.
Румен Христов припомни, че изменението на уредбата за еднодневните договори вече беше обсъдено на съвместно
заседание със социалната комисия, на която бяха изслушани браншовите организации.
Браншовите организации поискаха пет неща - отложено плащане на ваучерите, които се закупуват за еднодневните
договори, разширяване на обхвата, заплащането да се отлага до 14 дни, отложено сключване на договорите и за труд,
който се полага за 4 часа, като розобера например, да не се плаща пълният размер на осигурителните вноски, припомни
председателят на комисията.
Христов обясни, че социалното министерство е определило като приемливо единствено отложеното сключване в 14дневен срок.
"От пет искания удовлетворихме едно. Утре в 14 часа ще протестират пред Народното събрание недоволни от
еднодневните договори земеделци", обясни Христов. Светла Бъчварова обаче изтъкна, че всички промени в Кодекса на
труда трябва да минат през Съвета за тристранно сътрудничество.
След като все пак точката влезе в дневния ред, Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда
(ГИТ), представи становището на трудовото министерство. Според ведомството отложеното сключване на еднодневни
договори противоречи на трудовото законодателство. Заплащането без договор в рамките на 14 дни до сключването на
контракта е работа „на черно“, каза Михайлова.
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Тя изтъкна, че списъците с работници, които фермерите ще попълват, нямат доказателствена стойност пред никоя
държавна институция, защото няма да съдържат подписи на лицата.
Според шефа на инспекцията може да възникнат и други проблеми - две седмици, след като работата на полето е
приключила, работникът трудно ще бъде намерен и трудно ще бъде убеден да сключи договор със задна дата.
Зам.-министърът на земеделието Цветан Димитров заяви обаче, че агроминистерството подкрепя проекта.
Административните реквизити винаги могат да се уточнят, важно е да се облекчат земеделските производители, каза той.
Депутати от ГЕРБ също се застъпиха за проекта с аргумента, че розоберът вече започна и трябва да бъде намалена
бюрокрацията за земеделските стопани.

√ ЕК очаква прегледът на активите във финансовия сектор да приключи до края на годината
Комисията препоръчва въвеждането на адекватен механизъм за определяне на минималната заплата и
подобряване на данъчните приходи у нас
Прегледът на активите на банките, застрахователните компании и пенсионните дружества в България и последващите
стрес тестове трябва да са готови до 2016 г. Това препоръчва Европейската комисия на страната ни като част от процедурата
Европейски семестър. Препоръките са публикувани на сайта на Европейската комисия (ЕК).
Европейският семестър е сравнително нова процедура за Европейския съюз (ЕС), която започна да се изпълнява заради
кризата. Целта е ранно да се идентифицират икономическите дисбаланси в страните от блока и да се предприемат
навременни мерки за корекция, в противен случай може да се стигне и до санкции.
В началото на тази година ЕК нареди България в групата на държавите с прекомерни икономически дисбаланси заедно с
Италия, Кипър, Португалия, Франция и Хърватия. Едно ниво под тази група са Италия, Финландия, Германия, Ирландия,
Холандия, Словения и Швеция.
В момента ЕК не наблюдава за дисбаланси икономиките на Чехия, Дания, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Малта и
Полша.
Предстои препоръките да бъдат одобрени от Съвета на финансовите министри на държавите от ЕС, който ще се състои в
средата на юни и от Съвета на ЕС в края на следващия месец.
Другите препоръки към България
В областта на фискалната политика Комисията препоръчва на правителството да продължи консолидационните усилия за
постигане на съобразена с икономическия цикъл корекция на структурния дефицит от 0,5% от БВП през 2016 г. и 2017 г. с
оглед достигане на средносрочната бюджетна цел. Отново е поставен акцент върху подобряването на събираемостта на
данъчните приходи и борбата със сивата икономика, включително с недекларираната заетост.
В областта на заетостта Комисията засилва социалния аспект в препоръката, като интегрира социалните услуги с активните
политики на пазара на труда. Фокусът продължава да е върху дългосрочно безработните, групите в неравностойно
положение и младежите, които нито учат, нито работят. Препоръчва се отново установяването на механизъм за
определяне на минималната работна заплата, както и повишаването на ефективността в здравеопазването.
За първи път тази година ЕК идентифицира като предизвикателство и повишаването на обхвата и адекватността на
гарантирания минимален доход.
Запазва се препоръката в областта на регулаторната рамка по несъстоятелността.
Констатациите на ЕК за икономиката на България
Мерките, които са необходими за изпълнението на целите за дефицита в средносрочната програма, не са определени в
детайли. Според ЕК има риск от отклонение от програмата за тази и следващата година и са необходими допълнителни
мерки, но като цяло се очаква страната ни да изпълни изискванията на Пакта за стабилност и растеж.
ЕК отбелязва, че страната ни е постигнала известен прогрес по отношение ефективността на разходите за здравеопазване.
Здравната система в страната обаче продължава да е изправена пред сериозни предизвикателства – ограничен достъп до
здравеопазване, ограничено финансиране и лоши резултати от лечението. Необходими са и мерки за събиране на
осигурителните вноски заради високия дял на „сивата“ икономика.
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Случаите на неразумни бизнес практики във финансовия сектор и неефективният надзор са създали среда на дисбаланси,
посочват от ЕК. В доклада се подчертава, че прозрачното завършване на прегледа на активите на банките,
застрахователните компании и пенсионните фондове и стрес тестовете ще укрепят доверието във финансовия сектор.
Комисията подчертава, че продължават да се полагат усилия за подобряване на финансовия надзор в банковия и
небанковия сектор.
Отбелязва се, че продължава възстановяването на пазара на труда, но се подчертава, че някои слабости остават, което
налага провеждането на структурни реформи предвид причините за дългосрочната безработица и намаляващата работна
сила, ниската икономическа активност и разминаването между търсене и предлагане на пазара на труда.
Основните предизвикателства са свързани с дългосрочно безработните и безработните младежи, които имат нужда от
обучение, квалификация и преквалификация и стаж, за които от основна роля са активните политики на пазара на труда и
политиките по активиране на неактивните групи. Като проблем тук се откроява липсата на сътрудничество между
отделните отговорни институции. Изтъква се и липсата на ясен механизъм за увеличение на минималната работна заплата.
ЕК подчертава и високия дял на хората в риск от бедност, социално изключване и неравенство. Като основно
предизвикателство се посочва интегрирането на ромите в работната сила и подобряването на ефективността на
социалните политики. Гарантираният минимален доход не осигурява достатъчна подкрепа, необходимо е и поцеленасочено и добро таргетиране на групите, които да получават социални помощи.
Образователната система също има ограничен капацитет да обхване уязвими групи от населението, както и да осигури на
обучаващите се достатъчно адекватни умения. Делът на децата, които напускат рано образователната система,
продължава да се увеличава и е особено висок в селските и по-слабо развитите региони.
Рискове поражда и високият корпоративен дълг и пречките пред намаляването на задлъжнялостта. Като основен проблем
се посочва сегашната рамка за несъстоятелността, която се оценява като неефективна.
Системата на обществените поръчки според ЕК страда от системна неефективност, включително липса на административен
капацитет и механизми за контрол. Комисията предлага като решение въвеждането на електронни търгове, която идея
обаче е в застой.
Като проблем се посочва и липсата на доверие в някои публични институции, което поставя бариера и пред ръста на
инвестициите. Подчертава се необходимостта от реформа на администрацията и на специфични сектори, така че да се
подобри инвестиционният климат. Прогресът по изпълнението на реформите е бавен, а хаотичните промени в
законодателството допълнително генерират недоверие.

√ Русинова продължава социалните реформи на Ивайло Калфин
Фокус ще бъдат трайно безработните, неактивните хора на пазара на труда, ще има мерки, насочени и към
работещите майки
Новият министър на труда и социалната политика Зорница Русинова даде заявка за продължаване на започнатите от
Ивайло Калфин реформи в сферата на социалната политика.
Русинова прие официално поста от Ивайло Калфин. Церемонията по този повод се състоя в социалното министерство, след
като Народното събрание избра Русинова за министър и освободи досегашния министър и вицепремиер Ивайло Калфин,
съобщи БТА.
При приемането на поста Русинова подчерта, че екипът на министерството за година и половина е започнал доста
реформи, които трябва да бъдат продължени. Сред тях са реформите в сферата на пенсиите, за подобряване на условията
на пазара на труда, реформите в сферата на социалното включване, в експертизата на работоспособността на хората с
увреждания.
„Ключовата дума за успешната социална политика е активност - активност в трудовата заетост и социалното включване“,
заяви Русинова и допълни, че за нея са важни и добрият диалог със социалните партньори и силната съпричастност към
най-уязвимите групи на пазара на труда.
Сред приоритетите на Русинова ще бъдат по-доброто насочване на индивидуални мерки и към безработните, и към
заетите на пазара на труда, а квалификацията и обучението ще бъдат съобразени с изискванията на определени сектори и
регионалните нужди от кадри.
Деинституционализацията на децата и възрастните също ще е приоритет за Русинова, както и промяната в начина на грижа
за децата с уврежданията и дългосрочната грижа за възрастните хора.
По думите на новия министър специално внимание ще бъде обърнато и на трайно безработните и на неактивните хора на
пазара на труда. Ще има мерки, насочени и към работещите майки за добро съвместяване на личния и професионалния
живот.
Новият екип на министерството ще бъде представен през следващата седмица.
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От своя страна Калфин пожела успех на Русинова и допълни, че ще се радва, ако може в качеството на външен експерт да
е полезен в работата на министерството. Той припомни, че заедно с Русинова са обмисляли стратегии в областта на труда,
социалната политика, грижата за децата и вярва, че работата по заложеното ще продължи. Новият министър ще има и
нови приоритети, допълни той.

√ 109 млн. лева са щетите за бюджета от кражби на ДДС при търговия с горива
Рисковите търговци с горива ще трябва да представят обезпечение при извършване на дейността си, предвижда
законопроект
Търговците с течни горива задължително ще предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и
неотменяема банкова гаранция при осъществяване на дейността си. Механизмът е част от мерките за предотвратяване на
измамите с данък добавена стойност (ДДС), предложен с промяна в законодателството.
Проектът е публикуван за публично обсъждане в портала за обществени консултации.
Според изготвените текстове това задължение за търговците ще възниква, когато лицата са регистрирани по Закона за ДДС
и за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки, вътреобщностно придобиване или освобождаване на
течни горива за сумата от над 25 хил. лева.
Анализите на Националната агенция за приходите (НАП) показват непрекъснат ръст на измамите в този сектор – през 2013
година щетите за бюджета от непълното отчитане на приходи от търговия с горива са 55 млн. лева, през 2014 – 99 млн.
лева, а през 2015 година – 109 млн. лева.
Новият режим ще се прилага за търговците, определяни като рискови – основно вложителите в данъчните складове и
посредниците в търговията с течните горива. Авторите на законопроекта подчертават в мотивите си, че малко над 66% от
вложителите в данъчните складове през 2015 година са определяни като рискови лица.
Ако търговците не внесат в пълен размер или в срок обезпечението, предвидено в проектозакона, може да им бъде
прекратена ДДС регистрацията.
Данъчните измами с ДДС при търговията с течни горива са „концентрирани“, тъй като скоростта на обращение на
паричните средства в него е висока, е записано още в мотивите на законопроекта.
Няколко са схемите, по които се извършват измамите – фалшиви документи за покупка на горива, фиктивна дейност на
новосъздадени дружества, които биват закривани, когато дойде моментът за плащане на данъка, както и документални
доставки за свързани лица и фактуриране на нереални количества, по-малки от действителните.

√ ЗАД „Армеец” спечели приза Застраховател на годината за 2015 година
Компанията заслужи отличието в навечерието на тържеството по случай 20-тата си годишнина
Застрахователна компания „Армеец“ е „Застраховател на годината“ за 2015 година. Признанието идва в навечерието на
празника по повод 20-годишния юбилей на дружеството.
ЗАД „Армеец” спечели приза в конкуренция с „Алианц България” и „ДЗИ Общо застраховане”, които се класираха на второ
място в категория „Общо застраховане“, а „Лев Инс“ зае третото място. Традиционно победителите се определят от
експертно жури, съставено от представители на организаторите, по предварително анонсирани обективни критерии като
пазарен дял, платени обезщетения, акумулирани премии и др.
Статуетката прие изпълнителният директор на ЗАД „Армеец“ Цветанка Крумова.
„Тази награда е още едно доказателство, че професионализмът и отношението към клиентите са най-важните
предпоставки за успех в сектора на застраховането. Гордея се с екипа на ЗАД „Армеец”, благодарение на когото
непрекъснато увеличаваме дела си на пазара и вече се утвърдихме като най-динамично развиващата се компания в
бранша“, коментира тя.
„Армеец“ е лидер в застрахователния сектор от 2012 г. насам, с пазарен дял от над 13% в България. Компанията е на челна
позиция в сегментите на общото застраховане и застраховки „Каско на МПС” и „Помощ при пътуване”.
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Традиционните годишни награди „Застраховател на годината“, както и наградите „Пенсионноосигурително дружество на
годината“, се проведоха за осма поредна година. Те се връчват от Висшето училище по застраховане и финанси,
Асоциацията на българските застрахователи, фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Българската асоциация на
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Труд
√ Унгария и България не са съгласни с предложението на ЕК относно приема на мигранти
Външните министри на България и Унгария единодушно са обявили за неприемливо предложението на Европейската
комисия , което предвижда финансови санкции за държавите, отхвърлящи задължителните квоти за разпределение на
бежанци.
Петер Сиярто и Даниел Митов са провели двустранни дискусии в сряда в София по време на срещата на министрите на
външните работи от Съвета на Европа, пише Gazeta Prawna, цитиран от "Фокус".
„Двамата външни министри се съгласиха, че предложението на Европейската комисия, което предвижда финансови
санкции за държавите, отхвърлящи задължителните квоти за разпределение на бежанци, не е приемливо. Те споделят
позицията си и по въпроса, че защитата на външните граници следва да бъде основна и най-важна задача“, се посочва в
съобщение на Министерството на външните работи на Унгария.
В документа се подчертава, че министрите също са се съгласили, че Европейската комисия не може да ограничава
правомощията на държавите-членки на ЕС или да застрашава техния суверенитет.
На 4 май Европейската комисия предложи реформа на политиката на ЕС в областта на предоставянето на убежище, която
предвижда въвеждането на постоянна квотна система за разпределение на бежанци.
Държавите, които не искат да приемат бежанците, могат да откажат за една година, но в замяна ще трябва да платят 250
хиляди евро за всеки бежанец, които не приемат.
Полша и другите страни от Вишеградската четворка категорично отхвърлиха това предложение.

Сега
√ Кандидатите за шофьори ще се проверяват и с детектор
Изпитите вече ще са само в зали на ДАИ, а не в автошколите
Преди писмения изпит кандидат-шофьорите ще бъдат проверявани и с детектори за това дали нямат скрити електронни
устройства за подсказване на отговорите. Това е предвидено в промените на Наредбата за условията и реда за провеждане
на изпитите за правоспособност, които Министерството на транспорта обяви за обществено обсъждане.
Новите изисквания са част от мерките, с които се ангажира ведомството на министър Ивайло Московски след
корупционния скандал и ареста на бившия шеф на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (известна като
ДАИ). По-късно обаче лъснаха нови фалшификации, които се правят при изпитите за шофьори, както и при проверките на
кандидатите за професионална квалификация в транспорта.
Основната промяна в новата наредба предвижда теоретичните изпити да се провеждат само в кабинети на агенцията. В
момента те се правят предимно в кабинети на учебните центрове, получили разрешение за обучение на кандидатите.
Малка част от проверката на знанията на бъдещите шофьори се прави в бази на ДАИ в София и в областните отдели
"Автомобилна администрация", макар че агенцията има бази във всички области. Друга съществена новост е, че всеки
кандидат ще влиза в кабинка като в изолатор, така че да няма физически или визуален контакт с останалите изпитвани.
Въвежда се и пълна забрана изпитваните лица да ползват електронни устройства освен таблетите, на които те попълват
електронните листовки. Преди да влязат в кабинките, курсистите ще трябва да оставят на специално отредени места GSMи, таблети и други електронни джаджи. Отделно сигналите на мобилните оператори в определен радиус около изпитната
зала ще бъдат заглушавани.
Основните фалшификации при изпитите са свързани с използването на технически устройства - слушалки и камери, чрез
които верните отговори се диктуват на кандидата от човек извън залата на изпита. Затова сега се предлага изпитваните да
се "сканират" с детектор за скрити "електронни пищови". Друг успешен досега ход беше явяването на изпита на друг човек.
Това става с фалшива лична карта с данните на кандидата в протокола, но със снимка на заместващия го човек. Сега вече
ще се прави проверка с данни от предварителния протокол, по който се провежда изпитът. Често се разменят и таблетите
или верните отговори се подсказват от съседа. Срещу тези измами се въвеждат затворените и изолирани кабинки.
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√ Чуждите инвестиции намаляват с 37% към 1 април

371 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции през първото тримесечие на 2016 г., показват предварителните данни
на БНБ. Това е с почти 37% по-малко от същия период на 2015 г., когато бяха отчетени 586 млн. евро. В дялове и акции на
предприятия и в недвижими имоти са вложени общо 144.5 млн. евро. Само инвестициите на чужденци в имоти са 9.3 млн.
евро, като почти една четвърт, или 2.2 млн. евро, са на руснаци. Интересното е, че на второ място тук излиза Норвегия с
1.4 млн. евро. Американци и германци са вложили в недвижими имоти у нас по 1 млн. евро.
През първите три месеца чужди собственици са реинвестирали общо 139 млн. евро печалба в предприятия у нас. Компании
майки са "инвестирали" в българските си дружества 87.8 млн. евро под формата на заеми.

Монитор
√ Пускат списък с къщите, субсидирани по селската програма
Списък с къщите за гости, субсидирани по селската европрограма ще публикува на интернет страницата си Държавен фонд
„Земеделие”, съобщиха от разплащателната агенция.
От ведомството уточняват, че списъкът на къщите за гости съфинансирани по мярка 311 ,,Разнообразяване към
неземеделски дейности" и 312 ,,Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на
селските райони 2007-2013 г. ще бъдат обнародвани предвид проявения обществен интерес. Освен това информацията
ще има за цел да се популяризират обектите за селски туризъм, които са финансирани по ПРСР през миналия програмен
период. С публикувания списък фондът ще има и по-голяма възможност да получи обратна връзка, ако конкретни
инвестиции не се използват ефективно по предназначение.

13

