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√ Българските авиопревозвачи да разработят азиатските пазари, препоръчват експерти
Страната трябва да се включи със собствена стратегия в очаквания глобален ръст на полетите, заяви Светослав
Станулов
Българските авиокомпании трябва да разработят дестинации в Азиатско-Тихоокеанския регион и презокеанските полети,
защото тези пазари ще нараснат значително през следващите 20 години наред с икономическия растеж на Изток. Това
препоръчаха експерти по време на конференция за въздушния транспорт, която се проведе в Музея на авиацията на
Летище София.
По данни на Европейската комисия световният пазар на въздухоплаването се променя бързо заради бързия икономически
растеж в Азия. Там в следващите 20 г. се очаква секторът да расте с 6% годишно – много по-бързо, отколкото в други
региони. През 2034 г. там ще се осъществява 40% от световният въздушен трафик. Очаква се Китай да стане най-големият
световен пазар за въздушен транспорт и да изпревари САЩ през 2023 г. по брой пътници, пише в стратегия за авиосектора
на Комисията, приета през 2015 г.
Стратегията отчита, че наличието на преки междуконтинентални полети е основен фактор при избора на местоположение
за централите на големи фирми в Европа: увеличение с 10% на такива полети води до ръст от 4% на броя на централите на
големи фирми.
В сектора в ЕС са пряко заети около 2 млн. души. Прекият дял на въздухоплаването в БВП на ЕС възлиза на 110 млрд. евро.
Цялостният ефект на сектора върху икономиката на Европа възлиза обаче на над 500 млрд. евро, заяви Елеонора Добрева,
главен експерт в ГВА, която представи основните моменти на стратегията.
Тя коментира, че ЕС сключва все повече всеобхватни споразумения с трети страни в областта на въздухоплаването.
Предстои да бъде подписано такова споразумение с Украйна, а в процес на преговори е споразумение с Бразилия.
В същото време тя посочи, че капацитетът на европейските летища в обозримо време ще бъде изчерпан и това означава,
че през 2035 г. 2 млн. полета в Европа няма да могат да бъдат обслужени.
"България трябва да разработи собствена стратегия за въздушния транспорт, за да се възползва от очаквания глобален
ръст на авиосектора", заяви пред участниците в конференцията Светослав Станулов, председател на Асоциацията на
българските авиокомпании. Той посочи, че българската стратегия трябва да доразработи и конкретизира тази на
Еврокомисията.
Според Станулов управляващите у нас подценяват сектора и не гледат на въздухоплаването като силен двигател на
икономически растеж.
Според него бъдещата българска стратегия трябва да е насочена към придобиване на по-голям дял от развиващите се
пазари – това са вътрешноевропейските полети и полетите между Европа и Азия.
Експертът препоръча на превозвачите да развият нови извъневропейски и междуконтинентални дестинации. Сега само
15% от всички полети до София са извъневропейски при 40% в ЕС.
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Освен това трябва да бъдат отново разработени трансферни полети през Летище София.
Той заяви още, че за разлика от 80-те години, когато е имало множество трансферни полети през Летище София и те са
били 30% от трафика, то сега такива полети няма. България е свързана само с Европа и много ограничено – с Близкия Изток,
без връзка с Югоизточна Азия. В същото време географски от европейските страни сме най-близо до Азия, изтъкна той.
Въпреки това пазарът на въздушния транспорт у нас се е увеличил в последните 25 години три път и то без трансферните
полети – само благодарение на трафика от и до страната.
Дори да започнат презокеански полети, Станулов посочи, че летището сега няма гейт, който да обслужи самолет с 400
пътници.
„По-голямата свързаност води до ръст на икономиката. Инвеститорите гледат нивото на свързаност, преди да се
позиционират“, заяви Станулов.
„Можем да участваме в нарастващия трафик, само ако си вдигнем нивото на конкурентоспособност, а в същото време
трябва да се повишат възможностите на РВД“, препоръча експертът. По думите му ако половината полети се изнесат в
посока Азиатско-Тихоокеанския регион, то вероятно част от тях ще минават през българското въздушно пространство.
Аврора Найденова, експерт в транспортното министерство, заяви, че в стратегия за транспорта до 2020 г. се предвижда
пристанищата и летищата, както и гарите, дългосрочно да се развиват чрез привличане на ресурс от бизнеса.
Тя припомни, че са започнали процедурите за концесия на летищата в София и Пловдив. За пловдивския аеропорт оферти
се очакват до 19 септември 2016 г. От инвеститора в Летище София се очаква да развие предлаганите дестинации,
включително извън Европа.
Експертът заяви, че изцяло от бизнеса зависи дали от България ще има презокеански полети или пък такива до Азия.

√ "Топлофикация София" е увеличила събираемостта на дългове до 80%
Три повече са споразуменията за разсрочване на задълженията спрямо миналата година
Броят на съдебните дела, заведени от "Топлофикация София" от началото на годината, са около 2000. Събираемостта на
дружеството се е увеличила до 80 на сто. Толкова са лоялните клиенти, които нямат задължения или са с най-много две
просрочени сметки. Това коментира пред журналисти в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ говорителят
на топлофикационното дружество Елизабет Павлова, съобщава БТА.
По думите й топлофикацията е активизирала диалога с клиентите си и цели не завеждане на дела, а намиране на разумен
баланс и сключване на споразумения за разсрочване на натрупаните задължения.
Три повече са споразуменията за разсрочване на задълженията, сключени между "Топлофикация София" и клиентите на
дружеството през тази година, в сравнение със същия период на миналата, каза още Павлова.
От "Топлофикация София" коментираха още, че няма проблем с предстоящата ремонтна програма на дружеството.
Ремонтната кампания започва на 15 юни в няколко столични общини, като графикът е публикуван в сайта на дружеството.
По повод исканата от омбудсмана отмяна на юрисконсултските такси за задлъжнелите клиенти на топлофикациите,
председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов каза, че има разпоредби, които трябва да
бъдат преодолени, а вземането на прибързано решение означава, то да бъде атакувано в съда.
„Аз не по-малко от всеки български потребител на топлинна енергия, желая да не се повтарят случаи, при които потребител
със задължение от 7 лева трябва да плати 700 лева при завършване на делото”, каза Иванов.
По думите му регулаторът ще направи всичко възможно и търси адекватно решение като се обръща към различни
институции, които имат отношение към тези правни аспекти.
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√ Парламентът: Договорите с "американските" ТЕЦ-ове са недопустима държавна помощ
Временната анкетна комисия, която трябваше да оцени състоянието на енергетиката, поръча и оценка на
ефективността на БЕХ.

Договорите с т.нар. "американски" централи в Маришкия басейн - AES Гълъбово Марица Изток 1 и КонтурГлобал Марица
Изток 3 представляват държавна помощ в разрез с европейските правила, смятат депутатите от временната анкетна
комисия към Народното събрание, натоварена да анализира състоянието на енергетиката у нас.
Според анализите, които правят, дългосрочните преференциални договори за изкупуване на електроенергия поставят
двете централи в по-изгодно икономическо положение спрямо останалите участници на пазара - съществуващи и бъдещи.
Те гарантират висока възвращаемост на инвестициите и прехвърляне на всички рискове към Националната електрическа
компания (НЕК).
Тъй като в договора за присъединяване на България към ЕС липсват предвидени изключения за отпускане на държавна
помощ за сектора, тези договори трябва да бъдат разгледани като неправомерна държавна помощ и да бъдат предприети
съответните действия, препоръчват депутатите.
Временната анкетна комисия беше създадена с решение на парламента в началото на 2015 година. Заседанията й бяха
закрити за обществото. Докладът й беше одобрен от Народното събрание в четвъртък (9 юни). Документът беше внесен в
деловодството на парламента още в края на април.
В него освен електроенергийния сектор се разглежда още и пазарът на природен газ у нас. Не са направени обаче оценки
на въгледобивната индустрия, която например е в основата на развитието на електроенергийния сектор в Маришкия
басейн.
Договорите с двата "американски" ТЕЦ-а не са нотифицирани от Европейската комисия при влизането на страната в
общността. В момента тече процедура по оценка дали те представляват недопустима от европейското законодателство
държавна помощ.
Анкетната комисия предлага и промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Проблемите в сектора
са свързани с бурното развитие на фотоволтаичните централи в регулаторния период 2011 - 2012 година, смятат
депутатите. Тогава имаше пик на присъединените централи, а определените от регулатора цени са средно 700 лева за
мегаватчас.
Това е много висока цена, макар и за екологично чиста електроенергия, посочват в доклада си от комисията.
Предложението е да се приложат насоките на Брюксел за държавна помощ за опазване на околната среда за периода 2014
- 2020 година.
В тях е предвидено производителите на зелена енергия да получават премия към пазарната цена и така те да продават
директно своята електроенергия на пазара. "Още повече, че в България вече действа енергийна борса, на която тази
енергия би могла да бъде предложена", е записано още в доклада.
В него се посочват още и констатираните вече несъответствия - двойно субсидиране на централи, както и нарушения при
присъединяването на ВЕИ-мощности към мрежата. По отношение на този сектор в енергетиката също тече процедура за
проверка дали преференциалните условия не представляват недопустима държавна помощ.
Депутатите от анкетната комисия са направили и преглед на дейността на държавните дружества в сектора - АЕЦ
"Козлодий", ТЕЦ Марица Изток 2, ЕСО, НЕК, както и на Българския енергиен холдинг (БЕХ) като цяло и водените срещу него
процедури за злоупотреба с господстващо положение от страна на ЕК. Предложението в доклада е да бъде направена
оценка на ефективността на работата на мегаструктурата.
Голямо място е отделено и на анализите на дейността на електроразпределителните и електроснабдителните дружества
в страната. Посочени са проверките от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране на дейността им, както и
констатирани нарушения.
Една от препоръките е свързана с качеството на предоставяните услуги и в тази връзка анкетната комисия е записала в
доклада да бъде направена актуализация на цената на мрежовите услуги на дружествата.
От анализите депутатите заключават още, че трите дружества - ЧЕЗ България, Енерго Про и EVN България, "не полагат
необходимите усилия при работа с потребителите", подценяват тази част от дейността си, което води до неизпълнение на
издадените лицензи за дейността. Затова е записана препоръка да бъде включен показател за качество "удовлетвореност
на потребителите", на базата на който да се регулират цените на мрежовите услуги.
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В доклада се посочва, че регулаторът трябва да определя цените на мрежовите услуги на базата на бизнес план с
инвестиционните разходи, насочени само за подобряване на услугата.
Разгледана е и дейността на Българската независима енергийна борса. Според депутатите ВЕИ-централите и
високоефективните централи трябва да излязат на борсата, а разликата между преференциалната и постигнатата пазарна
цена да бъде покрита. По този начин ще бъде осигурена и ликвидност на енергийната борса.
Що се отнася до работата на регулаторните органи, анкетната комисия критикува обективността на служителите на
Министерството на енергетиката, които проверяват енергийните дружества. Посочват и липсата на последователност в
решенията и действията на енергийния регулатор.
В частта, посветена на газовия пазар, от комисията правят анализ на участниците, както и на зависимостта на България от
вноса на газ от "Газпром". Посочени са още и заключенията на ЕК за състоянието на енергетиката в България, направени в
доклад от 2013 година.

√ Русинова гарантира справедливо разпределение на 30 млн. лв. за обучение и заетост
Има вътрешна проверка съвместно с МВР, която извършва и проверка на сигнали по конкретни случаи, каза
министърът
Министерството на труда и социалната политика гарантира по-ясно и справедливо разпределение на ресурса по схемата
"Обучение и заетост" на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.). Това заяви министърът
на труда и социалната политика Зорница Русинова в рамките на парламентарния блиц контрол.
Тя отговори на въпрос на депутата Вили Лилков, който попита на какъв принцип са разпределени парите и защо във Видин
само една фирма е получила одобрение за три работни места, подчертавайки, че има данни за несправедливо
разпределение по региони. Той сподели, че има данни за това, че в някои региони се одобряват заявки за стотици работни
места, а в други почти няма такива.
Русинова посочи, че е направен анализ от страна на министерството за разпределението на ресурса по схемата и
гарантира, че няма проблем в самата система на разпределение на средствата. Има вътрешна проверка съвместно с МВР,
която извършва и проверка на сигнали по конкретни случаи, каза министърът.
По схемата са отпуснати 30 милиона лева на база заявени работни места, равнище на безработица и на база сектори, важни
за икономиката на съответния регион. За всяка област е определена квота за ресурс, напомни Русинова критериите за
разпределение на ресурса.
„Така гарантираме по-ясно разпределение на ресурса и ще стане по-близка връзката с безработния, за да бъде интегриран
на пазара на труда”, каза социалният министър.
До момента над 6 хиляди заявки за повече от 19 500 свободни работни места са подали работодатели по схемата
"Обучение и заетост" на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.), посочи Русинова.
Припомняме, че около схемата на социалното министерство за наемане на безработни се разрази скандал през април.
Тогава подадените поръчки по схемата "Обучение и заетост" бяха анулирани, а ресурсът по първия етап беше увеличен от
8,1 млн. лева на 30 млн. лева. Първоначалното решение беше на първия етап да се пуснат 10 процента от операцията, т. е.
8,1 милиона лева. Промяната се наложи с цел осигуряване на по-голяма прозрачност и е в отговор на големия интерес към
схемата.
Програмата „Обучение и заетост” е насочена към безработни над 29 години, като с приоритет са хората от най-уязвимите
групи - тези в предпенсионна възраст, трайно безработните над една година и хора с ниско образование.
По схемата се предоставя първоначална заетост на хората от рисковите групи, както и обучение и след обучението се
очаква задържане на работа при съответния работодател.
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Монитор
√ Близо 38 млн. лв. приходи от нощувки през април
Приходите от нощувки са близо 38 млн. лв. през април, съобщи Националният статистически институт. Стойността им
нараства с 12,1% спрямо същия период на миналата година, сочат още данните. Повече пари са похарчили както българите,
така и чужденците, като увеличението е съответно с 13,1 на сто и 10,9%.
Най-голямо увеличение на нощувките се отчита в хотелите с 4 и 5 звезди, показват данните на НСИ. Ръстът е с 15,5%, като
общото нарастване е с 12,7 на сто до 814,4 хил.
През април 2016 г. в 4-ри и 5 звездни хотели са реализирани 73,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35,1 на
сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,4% от нощувките на чужди граждани и 31,6 на сто
на нашенци. А в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 8,5% и 33,3 на сто.
Нощуващите българи средно остават по 2 вечери, докато чужденците – 3 нощи.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2016 г. е 21.9%, като се увеличава с 1,2 процентни пункта в
сравнение с април 2015 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 26.5%, следвани от местата за
настаняване с 3 звезди - 23.3%, и с 1 и 2 звезди - 15.6%.
Данните на статистиката сочат, че през миналият месец работещите места за настаняване са 1 985, в които влизат хотели,
мотели, къмпинги, хижи и други с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 72,1 хил., а на леглата - 150,8 хил. В сравнение с
април 2015 г. общият брой на местата за настаняване се запазва приблизително на същото ниво, а леглата в тях се
увеличават с 16.0%.

Новинар
√ Дават 10 млн. лв. на лозарите
Приключи вторият прием на заявления за подпомагане по мярката “Преструктуриране и конверсия на лозя” от
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. за финансовата 2016 година. Подадени
са 63 проекта със заявено подпомагане за авансово плащане (до 80%) на стойност 10 482 000 лева, съобщиха от фонд
"Земеделие".
Договорите за предоставяне на парите, които ще бъдат сключени с одобрените кандидати след направените
задължителни административни проверки, ще бъдат прекратени, в случай че не бъде подадено заявление за авансово
плащане в срок до 20 август 2016 г., допълниха от фонда.
Националната лозаро-винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България до 2018 г. Тя се финансира
от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на
българските лозари.

news.bg
√ Отпадат допълнителните легализации и апостил за документи в ЕС
Нов регламент на Европарламента води до отпадане на легализацията и апостила за европейските граждани. Днес в Дома
на Европа в София българският евродепутат Емил Радев (ЕНП) представи новият регламент, по който бе докладчик в сянка,
съобщиха от представителството на ЕК в София.
В четвъртък евродепутатите гласуваха регламента на ЕС за по-лесно свободно движение на граждани чрез опростени
процедури за удостоверяване на автентичността на някои документи като свидетелства за раждане и брак в други държави
членки на ЕС. За да се избегне нуждата от превод, нови многоезични формуляри на ЕС ще се прикачват към документите.
Гласуването в ЕП утвърди по-ранно неформално споразумение, постигнато от преговарящите екипи на Парламента и
Съвета. „Тази инициатива е първата стъпка в улесняването на техния (на гражданите на ЕС - б.р.) трансграничен живот чрез
облекчаване на административните усложнения пред които те се изправяха до сега“, каза докладчикът Мади Делво (С&Д,
Люксембург).
Новите правила ще премахнат административните формалности като „легализацията“ или „апостила“ на официални
документи, сред които са тези удостоверяващи гражданско състояние, родители или националност. Евродепутатите и
Съвета се съгласиха да разширят обхвата на предложения регламент и да включат документи, доказващи брачна
дееспособност или положение на регистрирано партньорство.
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Документи, които удостоверяват липсата на криминално досие също ще бъдат приемани в други държави членки на ЕС,
без да има нужда от допълнителни процедури за узаконяване.
Новите правила ще важат и за документи, които гражданите, живеещи в друга държава членка, трябва да представят, ако
желаят да гласуват и/или да се представят като кандидати в избори за Европейски парламент или за общински избори в
държавата членка, в която пребивават.
Въвеждат нови многоезични стандартни удостоверения на определени официални документи, за да се избегне
необходимостта от превод. Те ще се прикачват към документите. Въпросните документи са тези, чиято основна цел е да
установят един от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак (включително брачна
дееспособност и семейно положение), регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на
регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство), местоживеене и/или местопребиваване, както и
липсата на криминално досие. Тези многоезични стандартни удостоверявания следва да спестят на гражданите пари и
време, като се избягва необходимостта от официални преводи.
Новата информация задължително трябва да се разпространи чрез уебсайтове и европейския портал за електронно
правосъдие. За да се гарантира това, е изработена нова Разпоредба.
Освен тази наредба, има и друга, според която след две години правилата ще важат и за официални документи, свързани
с правния статут и представителство на предприятия, дипломите и удостоверенията за обучение, както и официални
документи, удостоверяващи инвалидност.
Решението за разширяване на обхвата ще бъде взето по време на преразглеждане на регламента, когато ще се прецени и
целесъобразността от създаване на нови многоезични формуляри в бъдеще.
Регламентът скоро ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе постепенно в сила, като
ще се прилага изцяло от 2019 г.
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