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Важни обществено-икономически и политически теми 
 

Investor.bg 
 
√ 97,5% от питейните води в България отговарят на изискванията 
 
Фините прахови частици продължават да замърсяват градовете 
 
97,5% от питейните води у нас отговарят на изискванията, сочат данни от Националния доклад за опазване на околната 
среда за 2014 година. В около 4% от анализите обаче се отчитат наднормени количества нитрати и те са в районите с 
интензивно земеделие - Стара Загора, Велико Търново, Бургас, Ямбол, Плевен и др. 
 
96,8% от зоните за къпане са с отлично и добро качество, обяви още екоминистърът Ивелина Василева, която представи 
доклада. С лошо качество са съответно 3,2%. 
 
Като цяло министърът отчете положителна тенденция по отношение на опазването на околната среда, съхраняването на 
природата и намаляването на замърсяването. Фините прахови частици продължават да бъдат рискови заради допусканите 
превишения, причина за които са транспортът и битовото отопление. Основно засегнати са районите на Видин и Ловеч, 
като проблемът остава и в настоящата 2016 г.  
 
Според екоминистерството обаче тенденцията е положителна и превишенията на нормите намаляват. В Добрич и Варна 
например такива вече не се наблюдават. 
 
Отчетени са две превишения на серен диоксид през годината – в района на Гълъбово. 
 
Превишение на шума са отчели 72% от контролните пунктове. Основният източник на шум са дейностите в градската среда, 
най-вече транспортът. 98% от промишлените източници на шум отговарят на нормативните изисквания, сочи докладът. 
 
Според него 2014 година е една от 13-те най-топли за периода 1988-2014 г. 
 
Годишната температура на въздуха за районите с надморска височина до 800 метра е била средно с 1,2°C над нормата. 
75% от общите емисии парникови газови се дължат на енергетиката. 
 
Пет нови защитени територии са обявени през годината. 
 
По-малко от 1000 хектара са засегнати при регистрираните през годината 151 горски пожара. Основните причини за 
възникването им е било запалването на стърнища и ливади. 
 
През 2014 г. разходите за опазване на околната среда са над 2,2 млрд. лева, което е 2,7% от БВП. 
 
 
 
√ Стара планина холд отчита 3,55% ръст на приходите от продажби  
 
От компанията предвиждат продажбите за петте месеца на 2016 г. да бъдат с 2,66% по-високи спрямо същия 
период на 2015 година 

Приходите от продажби на консолидирана база на Стара планина холд АД през първите четири месеца на 2016 г. 

достигнаха 64,6 млн. лева, като бележат повишение с 3,55% в сравнение с началото на 2015 година, обявиха от холдинга 

чрез БФБ – София. 
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Дружеството обяви текущи финансови резултати на консолидирана база и финансовите резултати на най-значителните 

предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2016 г., както и прогнози за продажбите към 31.05.2016 г.  

 

Таблица: Стара планина холд 

Впечатление прави резултатът на Българска роза АД, чиито приходи от продажби през първите четири месеца от 

годината са в размер на 1,2 млн. лв., което е спад с 14,64% на годишна база. 

Най-силен растеж в приходите от продажби отчита Елхим – Искра АД с 11,6 млн. лв. от януари до април тази година, 

което е ръст от 15,2% спрямо първите четири месеца на 2015 г. 

Хидравлични елементи и системи АД реализира приходи от продажби в размер на 17,3 млн. лв, което е увеличение от 

5,51% на годишна база, а продажбите на М+С Хидравлик АД достигнаха 32,2 млн. лв., което бележи повишение от 3,51% 

в сравнение с началото на миналата година. 

 

Таблица: Стара планина холд 

През месец април най-голяма печалба преди данъци има М+С Хидравлик АД – 1,5 млн. лв., като от началото на годината 

цифрата достига 5,6 млн. лв. Следват Хидравлични елементи и системи АД с 451 хил. лв. брутна печалба през април и 2,1 

млн. лв. от януари  2016 г.  

Елхим – Искра АД реализира печалба преди данъци в размер на 178 хил. лв. през миналия месец и 475 хил. лв. от 

началото на годината. 

През предходния месец Българска роза АД е на загуба от 64 хил. лв., като от началото на годината цифрата достига 132 

хил. лв. 

От компанията предвиждат продажбите за петте месеца на 2016 година да бъдат с 2,66% по-високи спрямо същия 

период на 2015 година. Очакванията са приходите от продажби на Българска роза АД от януари до май тази година да 

намалеят с 28,08%.  

Днес с акции на Стара планина холд АД няма сключени сделки. 

Стара планина холд АД  

Последна цена: 3.94 лв.  

5SR/CENHL  

Актуално към 11:21/26.05.2016 г. 
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През последния месец акциите на дружеството поскъпват с 1,13%, като се търгуват на средна цена от 3,98 лв. за брой. За 

година обаче ценните книжа на дружеството поевтиняват с 6,94% при пазарна капитализация от 83,055 млн. лв. 

Акции на Българска роза АД също не са търгувани по време на днешната борсова сесия. От началото на годината цената 

на акциите й се понижава с 36,48%, като в този период се търгуват средно за 1,5 лв. за брой.  

 

√ Над 4,6 млрд. лева са разходите на местните власти през 2015 г. 
 
Най-много средства е похарчила Столичната община - над 932 млн. лева, сочи справка на финансовото 
министерство 
 
Разходите на общините през 2015 година са в размер на общо 4,62 млрд. лева, сочи статистиката на Министерството на 
финансите за касовото изпълнение на общинските бюджети към 31 декември 2015 година. 
 
Още по темата 
ИПИ: 70% от разходите на общините са провал 
 
От тях 2,42 млрд. лева са отишли за държавни дейности, а 2,04 млрд. лева са разходите за местни дейности. 
Дофинансирането на държавните дейности с местни приходи през 2015 година е в размер на малко над 151 млн. лева. 
 
Това посочва финансовият министър Владислав Горанов в писмен отговор на въпроса на депутата от БСП Лява България 
Иван Иванов. В средата на април финансовият министър посочи отново в отговор на Иван Иванов, че приходите на 
общините през миналата година са в размер на общо 1,95 млрд. лева.  
 
От представената справка е видно, че най-големи разходи през миналата година е имала Столичната община – 932,7 млн. 
лева. От тях 347,3 млн. лева са били за финансиране на държавни дейности и 553 млн. лева – за местни дейности. 
Дофинансирането на държавни дейности с местни приходи през миналата година е било в размер на 32 млн. лева. 
 
През миналата година разходите като цяло на Пловдивска област са били в размер на 398 млн. лева, като 213,5 млн. лева 
от тях – за държавни дейности. Местните дейности са коствали 172 млн. лева, а за доплащане на държавните дейности 
местните власти са отделили 12,9 млн. лева. 
 
На трето място по разходи се нарежда Бургаска област – общо 327 млн. лева, а разходите на Варненска област през 
миналата година са били в размер на 324 млн. лева. 
 
 
 
√ НС реши да има съпоставимост между таксите на банки и други платежни услуги 
 
Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи 
 
Депутатите гласуваха да има съпоставимост на таксите за платежни сметки, налагани от банки, и други доставчици на 
платежни услуги. Парламентът прие на първо четене правителствения законопроект за промени в Закона за платежните 
услуги и платежните системи, предаде БТА. 
 
С промените се регламентира също бърза и лесна процедура за потребителите, които желаят да сменят своя доставчик на 
платежни услуги.  
 

http://www.investor.bg/companies/CENHL/chart/
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Още по темата 
Депутати предлагат да има ПОС терминали на всички гишета в държавни институции 
 
Осигурява се и възможност за законно пребиваващи в ЕС да откриват сметки, независимо от тяхното местопребиваване и 
финансово състояние. 
 
С предложения законопроект се правят и изменения, уреждащи работата на Помирителната комисия за платежни спорове, 
свързани с приети вече изменения в Закона за защита на потребителите. 
 
Предвидени са и промени в Закона за БНБ, свързани с правната рамка на платежния надзор, осъществяван от централния 
трезор, за по-ефективно изпълнение на нейните функции, посочва в мотивите си вносителят. 
 
Предлага се и въвеждането на нови разпоредби в Закона за защита на потребителите и в Закона за кредитните институции. 
 
 
 
√ Специални комисии ще оценяват европроекти, искащи безвъзмездно финансиране 
 
Проект на постановление на Министерския съвет разработва правила за отпускането на финансова помощ за 
проекти 
 
Специални комисии към управляващите органи по европейските програми ще оценяват проектите, които кандидатстват 
за безвъзмездно финансиране, предвижда проект на постановление на Министерския съвет, публикуван за обществено 
обсъждане. 
 
С текстовете се разработват конкретните правила за отпускането на безвъзмездна финансова помощ за европроектите. 
 
Още по темата 
Изпълнението на европрограмите вече може да се следи в реално време 
България е усвоила 94% от бюджета на оперативните програми към момента 
 
Според новите правила безвъзмездна помощ ще бъде отпускана на проекти чрез подбор или директно ще бъде 
предоставяна на конкретен бенефициент. Финансирането ще се предоставя или от ръководителя на управляващия орган 
по оперативната програма или чрез решение на Министерския съвет. 
 
В решението на Министерския съвет трябва да бъде посочен и източникът на финансиране на проекта, ако ЕК откаже да 
отпусне помощ за него. 
 
При оценка на проектни предложения чрез подбор ще бъдат съставяни специални комисии, в които ще участват 
председател и секретар/и, които са без право на глас. Членовете ще бъдат поне трима, както и резервни членове (отново 
поне трима), които ще имат право на глас при вземане на решението. Председателят и секретарите на комисията са щатни 
служители на управляващия орган или междинното звено, а членовете могат да бъдат и външни оценители, предвиждат 
още правилата. 
 
Според предложението, изготвено от екипа на вицепремиера Томислав Дончев, външните оценители могат да бъдат 
служители в държавната администрация, но извън управляващия орган, физически лица, подбрани след конкурс, или 
лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки. Текстовете са предвидени и минимални професионални 
изисквания към оценителите. Максималното им възнаграждение в рамките на една календарна година ще бъде 30 хил. 
лв. 
 
В проектопостановлението са посочени и сроковете в процедурата по подбор на проекти, кандидатстващи за 
безвъзмездно финансиране. Набирането на подобни проекти ще продължава поне 90 дни, а за инфрастурктурните проекти 
- поне 120 дни. 
 
Проектите с директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ също ще бъдат оценявани. Информация за такива 
процедури ще бъде публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 
(ИСУН 2020) и на сайтовете на съответните европейски програми. 
 
С приемането на постановлението ще бъдат създадени гаранции за прилагане на ясни, прозрачни и унифицирани правила 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по европейските програми, посочват още авторите на идеята в 
мотивите си към нея. 
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„Прилагането на постановлението ще създаде предпоставки за постигане на максимална ефективност и ефикасност при 
разходването на средствата по програмите“, посочват още те. 

 

 
 
Труд 
 
√ Оръжие, боеприпаси и снаряжение за 640 млн. евро сме изнесли през 2015 г. 
 
Над 50 % е ръстът на износа на българската отбранителна индустрия през 2015 г. спрямо предходната 2014 г., обяви зам.-
мининистърът на икономиката Любен Петров при откриване на 12-ото международно изложение за отбранителна техника 
"Хемус - отбрана, антитероризъм и сигурност". 
По данни на Министерството на икономиката през 2015 г. сме изнесли продукция за над 640 млн. евро. "Това са 
неофициални и предварителни данни, тъй като официалните за 2014 г. излязоха едва в началото на този месец - на 4 май", 
уточни зам.-министър Любен Петров и допълни, че става дума за стрелкови оръжия и боеприпаси за тях, взривни 
устройства, бронезащитни средства, резервни части и компоненти за сухопътните транспортни средства. 
Сред отличниците износители заместник-министърът на икономиката изброи частни и държавни компании като "Аполо 
Инженеринг", "Кинтекс", Арсенал", "Емко" ООД и ВМЗ-Сопот. "Факторите за този ръст с над 50% са комплексни. От 2013 г. 
насам бележим постоянен подем на отбранителната ни индустрия, след като бяха преодолени проблемите с ВМЗ. 
Освен това на българското въоръжение и боеприпаси им се носи славата на едни от най-качествените на международните 
пазари, където повъзвърнахме част от загубените си позиции. Другите фактори са международната обстановка и активните 
кампании на големите български фирми производители, които откриха представителства в Алжир, Индия и други 
държави", допълни зам.-министър Любен Петров. 
Основните дестинации за износ на продукция на българската отбранителна индустрия в момента са Ирак, Саудитска 
Арабия, Афганистан, Алжир, Индия и САЩ, а Министерството на икономиката полага нужните усилия наши оръжия и 
боеприпаси да не попадат в "неподходящите хора и ръце". 
Целта на бюджета за отбрана е до 2024 г. да стигне 2% от БВП, обяви министърът на отбраната Николай Ненчев, който 
откри изложението "Хемус 2016" с участието на 57 фирми от 9 държави. "В предстоящата модернизация и превъоръжаване 
на Българската армия се надяваме да се включат фирмите от отбранителната ни индустрия", допълни министър Ненчев. 
Заместникът му доц. д-р Орхан Исмаилов уточни, че в републиканския бюджет за тази година са предвидени средства за 
ВВС и ВМС, но бе силно резервиран, че скоро ще се сдобием с нови изтребители. "С тези темпове, с които се движим, едва 
ли и до 2025 г. ще успеем", заяви зам.-министърът на отбраната Орхан Исмаилов. 
Изложението "Хемус 2016" продължава до 28 май, като най-голям интерес сред пловдивчани предизвиква 
демонстративният "лов на терористи", който по програма трябва се проведе от 17.30 до 18.30 часа в петък в коритото на 
река Марица край Водната палата срещу Международния панаир. 
 
 
√ Ръст в индексите на оборота в услугите през първото тримесечие на 2016 г 
 
По предварителни данни през първото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране 
и пощи”, нараства с 5.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Ръст има при дейностите „Складиране и обработка 
на товари, спомагателни дейности в транспорта” - с 6.9%, „Сухопътен транспорт” - с 5.3%, и „Пощенски и куриерски услуги” 
- с 1.9%. Намаление на индексите на оборота се наблюдава при „Воден транспорт” (8.9%) и „Въздушен транспорт” (1.3%). 
Това сочат данни на Националния статистически институт. 
Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
Далекосъобщения” нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., което се дължи на дейностите: 
„Информационни услуги” (3.7%), „Дейности в областта на информационните технологии” (3.1%) и „Издателска дейност” 
(3.0%). Спад е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на 
музика” - с 8.9%, „Далекосъобщения” - с 2.1%, и „Радио- и телевизионна дейност” - с 1.6%. 
При други бизнес услуги най-голямо е увеличението на индекса на оборота спрямо предходното тримесечие при 
„Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност” - с 27.4%, докато при 
„Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи” се отчита най-значително намаление - с 11.9%. 
През първото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи” нараства с 8.0% 
в сравнение със същото тримесечие на 2015 година. Увеличение има при повечето дейности, като то е най-голямо при 
„Пощенски и куриерски услуги” (13.1%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта” 
(10.8%). Намаление е отчетено при „Воден транспорт” и „Въздушен транспорт”, съответно с 6.0 и с 3.5%. 
Общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; Далекосъобщения” е с 9.2% по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2015 година. Увеличение има при 
всички дейности в сектора, като най-съществен е ръстът при „Производство на филми и телевизионни предавания, 
звукозаписване и издаване на музика” (28.0%) и „Информационни услуги” (25.4%). 
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При Други бизнес услуги увеличение спрямо първото тримесечие на 2015 г. е отчетено при почти всички дейности, като то 
е най-голямо при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност”- с 63.1%. 
Спад с 9.5% е регистриран само при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи”. 
 
 
 
Сега 
 
√ Шефовете на шест фондови борси идват за "Шума на парите" 
 
Шефовете на шест европейски фондови борси идват в София за "Шумът на парите". Седмото издание на международния 
икономически форум, който тази година ще е на 31 май и 1 юни, ще започне с панела "Капиталови пазари". Тъкмо в него 
ще участват директорите на Виенската фондова борса Михаел Бюл и на Helex Group Сократис Лазаридис, които се включват 
в "Шума на парите" съответно за четвърта и трета поредна година. Тема на събитието ще е и новата платформа за 
регионална търговия See Link, която е финансирана от Европейската банка за възстановяване и развитие. 
 
Българските инвестиционни посредници ще бъдат представени от Николай Ялъмов, председател на борда на директорите 
на "Капман Холдинг". Модератор на дискусията ще е Илиян Скарлатов, управляващ партньор на Mane Capital. 
 
"Шумът на парите" ще се проведе в столичния хотел "Хилтън". Достъпът е безплатен, а формуляри за регистрация и 
програмата форума могат да бъдат открити на http://profit.bg/forum/. 
 
 
 
Монитор 
 
√ Канете: ЕК ще подкрепи газовия хъб „Балкан“ и с пари 
 
Европейската комисия ще подкрепи всички усилия на България за изграждане на газовия хъб „Балкан“, включително с 
пари. Това каза европейският комисар по климата и енергетиката Мигел Ариас Канете след срещата си с премиера Бойко 
Борисов в Министерския съвет. Газовият хъб ще стане реалност, категоричен беше Канете. 
По думите на еврокомисаря страната ни има силен потенциал да се превърне в лидер със създаването на европейски 
Балкански хъб. Канете подчерта, че сред предимствата на България е много добре развитата газова инфраструктура, 
наличието на газово хранилище, както и това, че правителството, заедно с ЕК е направило всичко необходимо за 
изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция, Румъния и Сърбия. „България е ключова държава в 
европейската енергийна система, а също така в Централна и Източна Европа. Затова съм изключително доволен от 
работата, и нещата които свършихме от миналата година насам”, добави Канете. 
Еврокомисарят подчерта още, че ЕК не изключва Русия като един от източниците за захранване на хъба. „Този хъб ще 
даде възможност за ползване на различни източници на газ, включително и руски. Основната цел е диверсифициране на 
източниците на газ, на трасетата и доставчиците“, каза той. 
"Ключовата дума в изказването на комисар Калете е „доверие. Преди година нямаше доверие – тогава се опитваха да 
излъжат ЕК и нищо не се получаваше", заяви от своя страна премиерът Бойко Борисов. По отношение на газовия хъб той 
подчерта, че преди година много хора са се съмнявали, че тази идея може да се реализира, а сега тя се е превърнала в 
европейски проект. "Всичко, което правят екипите, се оценява. То не е направено срещу Русия – руският газ е добре 
дошъл. Всичко, което ние изграждаме, то прави пазар, защото когато се прави само в една посока – това не е пазар. 
Брюксел застава зад нас включително и с финансиране на интерконекторите", допълни премиерът. И заключи, че за 
радост страната ни е определена като незаобиколим фактор на европейския енергиен пазар. 
 
 
 
√ ЕК ще регулира цените за доставка в онлайн търговията 
 
По-голяма прозрачност и регулация на цените за доставка на пратки при онлайн пазаруване от чужди сайтове предложи 
вчера Европейската комисия, представяйки пакет от мерки, даващ възможност на потребителите и предприятията по-
лесно да купуват и продават стоки и услуги през интернет в целия ЕС. 
Потребителите и малките фирми масово се оплаквали, че високите разходи за доставка през граница, не им позволявали 
да продават и купуват по-често. Според ЕК цените на куриерите за доставка на малка пратка в друга държава членка често 
са до 5 пъти по-високи от националните цени, без да се припокриват с действителните разходи. Комисията засега обаче 
не предлага горна граница за цените на доставките, а ще направи преглед на напредъка през 2019 г. и ще прецени дали са 
необходими допълнителни мерки. 
ЕК предлага и законодателство, чрез което всеки, които е решил да пазарува от друга страна в ЕС, независимо дали през 
нета или лично, да бъде информиран за всички цени, разпродажби или условия за плащане. 

http://profit.bg/forum/
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Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви, че твърде често хората нямат достъп 
до най-добрите оферти, когато пазаруват онлайн или пък решават да не купуват през граница, тъй като цените на 
доставките са прекалено високи или се тревожат как ще отстояват правата си, ако нещо се обърка. „Искаме да решим 
проблемите, които пречат на потребителите и предприятията да могат да извършват пълноценно покупки и продажби на 
стоки и услуги онлайн“, допълни той. 
 
 
 
 


