Асоциация на индустриалния капитал в България
Вестник Стандарт
√ Бизнесът в спор за заплатите
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-03-26&article=445856
Спор за минималната заплата разедини работодателски организации. На проведената миналата седмица тристранка
Асоциацията на индустриалния капитал предложи държавата да не определя една сума за цялата страна, а да има
минимални заплати по сектори.
"Този подход не е ефективен, ще отнеме огромен ресурс в преговори", заяви шефът на БТПП Цветан Симеонов. Според
него колкото и добре да се развива един сектор, малките фирми винаги ще са в неравностойно положение спрямо
големите.
"Ако се тръгне към минимални заплати във всяка икономическа дейност, значи да отворим Комитет по труда, който цяла
година да се занимава само с това", е мнението и на БСК.
Според БТПП и БСК най-добрият вариант за определяне на възнагражденията в частния сектор са колективните трудови
договори между фирми и синдикати. Само така може да се отчетат спецификите на бранша и състоянието на фирмата.
Двете организации обаче се противопоставиха на разпростирането на браншовите колективни трудови договори за
всички фирми в съответния отрасъл, независимо дали собствениците им са сложили подписите си под тях. Тази практика
започна предишният министър на труда Тотю Младенов. Той издаде заповеди за задължително прилагане на
разпоредбите на колективни трудови договори в пет бранша.
Вестник Капитал daily
√ И към социалния министър ще функционира обществен съвет
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2013/03/25/2029446_i_kum_socialniia_ministur_shte_funkcionira_obsht
estven/
След като идеята на президента да бъде създаден консултативен съвет към служебното правителство претърпя провал
поради разногласия между сочените за бъдещи участници в него, в крайна сметка обществени съвети ще функционират
към общо четири държавни структури, като те ще се създават и формират от самите министерства. След като в неделя
икономическото ведомство оповести, че съвет ще има към енергийния регулатор (виж карето), от социалното
министерство в понеделник обявиха, че такъв ще действа и към министъра на труда и социалната политика. Той ще
може да изработва и предлага конкретни инициативи в сферата на заетостта, трудовите отношения, доходите и
демографското развитие, държавното обществено осигуряване, интеграцията на хората с увреждания, социалното
включване и т.н. Органът ще работи "в изпълнение на ангажимента на президента Росен Плевнелиев и служебното
правителство за публичност, прозрачност и включване на гражданското общество в управлението на държавата" и ще
действа до края на мандата на служебното правителство.
В напреднала фаза е и съветът към екоминистерството, в който ще участват представители на природозащитни и
правозащитни организации и дори на частни компании. Последният от четирите ще бъде към транспортното
министерство, като той все още в по-начална фаза.
Кой ще влезе в съвета
В консултативния орган на социалното ведомство са поканени да влязат представители на двете синдикални
организации - КНСБ и КТ "Подкрепа", както и на четирите национално представителни работодателски организации Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България,
Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България. Другите организации, които могат
да участват в консултативния орган, са Националното сдружение на общините в България, организациите на
пенсионерите и възрастните хора, организациите на и за хората с увреждания и тези, чиято дейност е свързана със
закрилата на децата, както и протестиращи граждани, които успеят да излъчат свои представители.
Какво ще прави
Консултативният орган ще наблюдава изпълнението на предприетите от социалния министър действия, ще обсъжда
постигнатите резултати и ще предлага мерки за оптимизиране на работата. Заседанията му ще бъдат излъчвани онлайн
на страницата на министерството, както беше излъчено и това на Националния съвет за тристранно сътрудничество
миналия петък. Становищата и препоръките му пък ще се приемат с консенсус.
Органът ще има двама секретари, единият от които представител на министъра на труда, а другият - на гражданската
квота. Според правилата на дейността на съвета той ще има и свой разширен състав, който ще се състои от
представителите на различните организации, заедно с независими организации и експерти, които по решение на органа

ще бъдат канени на заседания, за да предоставят своята експертиза. От страна на министъра на труда пък в съвета ще
участват и ръководители на административни звена във ведомството в зависимост от разглежданите теми.
investor.bg
√ Промени в Закона за ДДС поискаха индустриалци
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/promeni-v-zakona-za-dds-poiskaha-industrialci,148716/
Да се намали срокът за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху добавената стойност, както и
въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички стопански субекти, поискаха от Асоциация на
индустриалния капитал в България на среща с министъра на икономиката Асен Василев.
Очакванията на работодателите от служебния кабинет са за запазване на макроикономическата стабилност и
намаляване на административната тежест пред бизнеса, съобщават от асоциацията.
Работодателите искат гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара. За целта от
АИКБ настояват монополните доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните
регистри, която да бъде наблюдавана от анализаторите.
Предложенията на индустриалците за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България включват още
оптимизиране разходването на средствата по оперативна програма “Конкурентоспособност”, за които сега има пречка
да бъдат усвоявани, както и нов подход при определянето на минималната работна заплата.
От асоциацията са твърдо против нейното административно увеличаване, защото този подход води до обратен ефект намаляване на заетостта и повишаване на безработицата, е подчертал Велев пред икономическия министър.
АИКБ настоява и да се поднови активно работата на Съвета за икономически растеж с оглед на намиране на удачни
както за предприемачите, така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на подобра среда за правене на бизнес в България.
money.bg
√ Против увеличаването на минималната заплата се обяви АИКБ
http://money.bg/news/id_1587371346/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%
BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%B
D%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82
%D0%B0_%D1%81%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8_%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91
Днес в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на Асоциация на
индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на
управителния съвет на АИКБ Васил Велев представи на министър Василев предложенията на АИКБ за постигане на подобри условия за правене на бизнес в България и за подобряване стабилността на страната.
Васил Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на
административната тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по
Закона за данък върху добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти и гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо
от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ.
АИКБ настоява монополните доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните
регистри, която да бъде наблюдавана от анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната
работна заплата днес води до обратен ефект, а именно - намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше
обсъдено и разходването на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега има пречка да
бъдат усвоявани, поради неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по
програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите,
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на
бизнес в Република България.
sliven.net
√ Ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България се срещна с министъра на икономиката,
енергетиката и туризма Асен Василев
http://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=104674
Днес, 25.03.2013 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на
Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на
управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Василев предложенията на АИКБ за постигане на
по-добри условия за правене на бизнес в България и за подобряване стабилността на страната. Г-н Велев подчерта, че
очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на административната

тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данък върху
добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички стопански субекти и
гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо от държавна
регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ. АИКБ настоява монополните доставчици на
обществени услуги да разкриват публично информацията от техните регистри, която да бъде наблюдавана от
анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната работна заплата днес води до обратен
ефект, а именно – намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше обсъдено и разходването на
средствата по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, за които сега има пречка да бъдат усвоявани, поради
неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите,
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на
бизнес в Република България.
Срещата премина в дух на конструктивен диалог и желание за добра съвместна работа.
news-sliven.info
√ Асоциация на индустриалния капитал в България представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
предложения за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и подобряване на икономическата
ситуация в страната
http://www.news-sliven.info/business/economic/4310-asotziatziya-na-industrialniya-kapital-v-balgariya-predstavi-na-ministarana-ikonomikata-energetikata-i-turizma-predlozheniya-za-postigane-na-po-dobri-usloviya-za-pravene-na-biznes-v-balgariya-ipodobryavane-na-ikonomicheskata-situatziya-v-stranata
Днес, 25.03.2013 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на
Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на
управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Василев предложенията на АИКБ за постигане на
по-добри условия за правене на бизнес в България и за подобряване стабилността на страната.
Г-н Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на
административната тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по
Закона за данък върху добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти и гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо
от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ. АИКБ настоява монополните
доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните регистри, която да бъде
наблюдавана от анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната работна заплата днес води
до обратен ефект, а именно – намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше обсъдено и разходването
на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега има пречка да бъдат усвоявани, поради
неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите,
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на
бизнес в Република България.
Срещата премина в дух на конструктивен диалог и желание за добра съвместна работа.
news-yambol.info
√ Асоциация на индустриалния капитал в България представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
предложения за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и подобряване на икономическата
ситуация в страната
http://www.news-yambol.info/business/economic/9130-asotziatziya-na-industrialniya-kapital-v-balgariya-predstavi-naministara-na-ikonomikata-energetikata-i-turizma-predlozheniya-za-postigane-na-po-dobri-usloviya-za-pravene-na-biznes-vbalgariya-i-podobryavane-na-ikonomicheskata-situatziya-v-stranata
Днес, 25.03.2013 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на
Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на
управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Василев предложенията на АИКБ за постигане на
по-добри условия за правене на бизнес в България и за подобряване стабилността на страната.
Г-н Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на
административната тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по
Закона за данък върху добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти и гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо
от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ. АИКБ настоява монополните
доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните регистри, която да бъде

наблюдавана от анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната работна заплата днес води
до обратен ефект, а именно – намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше обсъдено и разходването
на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега има пречка да бъдат усвоявани, поради
неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите,
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на
бизнес в Република България.
Срещата премина в дух на конструктивен диалог и желание за добра съвместна работа.
news-bulgaria.eu
√ Асоциация на индустриалния капитал в България представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
предложения за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и подобряване на икономическата
ситуация в страната
http://www.news-bulgaria.eu/business-news/economic/5558-asotziatziya-na-industrialniya-kapital-v-balgariya-predstavi-naministara-na-ikonomikata-energetikata-i-turizma-predlozheniya-za-postigane-na-po-dobri-usloviya-za-pravene-na-biznes-vbalgariya-i-podobryavane-na-ikonomicheskata-situatziya-v-stranata
Днес, 25.03.2013 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на
Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на
управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Василев предложенията на АИКБ за постигане на
по-добри условия за правене на бизнес в България и за подобряване стабилността на страната.
Г-н Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на
административната тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по
Закона за данък върху добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти и гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо
от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ. АИКБ настоява монополните
доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните регистри, която да бъде
наблюдавана от анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната работна заплата днес води
до обратен ефект, а именно – намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше обсъдено и разходването
на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега има пречка да бъдат усвоявани, поради
неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически
растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите,
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на
бизнес в Република България.
Срещата премина в дух на конструктивен диалог и желание за добра съвместна работа.
tundzha.info
√ Асоциация на индустриалния капитал в България представи на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
предложения за постигане на по-добри условия за правене на бизнес в България и подобряване на икономическата
ситуация в страната
http://www.tundzha.info/business-finances/economic-news/16467-asotziatziya-na-industrialniya-kapital-v-balgariya-predstavina-ministara-na-ikonomikata-energetikata-i-turizma-predlozheniya-za-postigane-na-po-dobri-usloviya-za-pravene-na-biznes-vbalgariya-i-podobryavane-na-ikonomicheskata-situatziya-v-stranata
Днес, 25.03.2013 г., в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма се проведе среща на ръководството на
Асоциация на индустриалния капитал в България с министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Асен Василев.
Целта на срещата бе продължаването на сътрудничеството между АИКБ и министерството. Председателят на
управителния съвет на АИКБ г-н Васил Велев представи на министър Василев предложенията на АИКБ за постигане на
по-добри условия за правене на бизнес в България и за подобряване стабилността на страната.
Г-н Велев подчерта, че очакванията на бизнеса са за запазване на макроикономическата стабилност и намаляване на
административната тежест пред бизнеса. Намаляване и спазване на срока за възстановяване на данъчния кредит по
Закона за данък върху добавената стойност, както и въвеждане на задължителна регистрация по ЗДДС на всички
стопански субекти и гарантиране на ефективен контрол над дружества с монополно положение на пазара, произтичащо
от държавна регулация, са част от другите предложения на ръководството на АИКБ. АИКБ настоява монополните
доставчици на обществени услуги да разкриват публично информацията от техните регистри, която да бъде
наблюдавана от анализаторите. Бизнесът също така счита, че увеличението на минималната работна заплата днес води
до обратен ефект, а именно – намаляване на заетостта и повишаване на безработицата. Беше обсъдено и разходването
на средствата по Оперативна програма "Конкурентоспособност", за които сега има пречка да бъдат усвоявани, поради
неефективността и усложнената нормативна уредба на настоящите отворени процедури по програмата.
Като най-представителна на национално равнище организация на работодателите и член на Съвета за икономически

растеж, АИКБ настоя да се поднови активно работата на Съвета с оглед на намиране на удачни както за предприемачите,
така и за държавата решения в насока на преодоляване на проблемите и създаване на по-добра среда за правене на
бизнес в Република България.
Срещата премина в дух на конструктивен диалог и желание за добра съвместна работа.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал daily
√ Данъчно облагане според случая
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2013/03/25/2029194_danuchno_oblagane_spored_sluchaia/
Допълнителното здравно осигуряване ще продължи да носи данъчно облекчение и след като фондовете станат
застрахователи. За всеки отделен казус обаче Министерство на финансите ще дава становище, тъй като при някои
случаи възможността за намаление на облагането няма да важи. Това стана ясно от запитване на "Капитал Daily" до
финансовото ведомство и до Националната агенция по приходите (НАП). Здравните фондове имат срок до началото на
август да получат нов лиценз, с който да станат застрахователни компании. По същество работата им не би трябвало да
се променя, новите изисквания ще бъдат свързани с по-висок капитал, малко по-различен контрол и отчитане, но
услугите към клиентите им ще останат същите.
Да се учим да смятаме
Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица вноските за доброволно здравно осигуряване (извън
задължителното към НЗОК) са необлагаеми, но в размер до 10% от данъчната основа. Например при 10 хил. лв. доходи и
500 лв. за допълнителни здравни вноски данък ще се начислява върху 9500 лв. Но ако е направена вноска за 1200 лв., ще
може да се намали данъчната основа само с 1000 лв. (тоест дължимите данъци ще са върху 9000 лв.), а останалите 200
лв. ще се облагат на общо основание.
Подобно облекчение съществува и за работодателите – те плащат данък върху социалните разходи, включително и за
здраве, но намаляват крайното си облагане. Ако компанията няма принудително събирани публични дългове, тя може
да освободи от данък до 60 лв. месечно за всеки отделен служител. Т.е. това на практика е реално данъчно намаление.
Досега облекченията бяха ясни, но с промяна на статута на осигурителните дружества и самите те не знаеха дали
клиентите им ще могат да се възползват. Здравните дружества споделиха, че нямат указания или информация за
промени от Министерството на финансите, нито от НАП. От самото министерство отговориха, че не могат да дадат общи
указания и да кажат кога точно би имало данъчни облекчения. Причината е, че в някои случаи това може да се тълкува
неправилно, затова е по-добре за всеки отделен казус хората да пращат въпроса си до МФ, казаха от ведомството.
Трибуната говори
Най-конкретен отговор на въпроса е дал бившият финансов министър Симеон Дянков по време на парламентарен
контрол на 18 януари след питане от депутата Михаил Миков. "Новите текстове в Закона за здравното осигуряване и
Кодекса за застраховането не водят до промени в данъчното третиране на разходите за доброволно здравно
осигуряване", е обяснил Дянков.
Това засега е и единствената официална информация за запазване на облекчението, с която разполагат поне повечето
дружества. Председателят на Асоциацията на доброволните здравноосигурителни дружества д-р Мими Виткова каза, че
нямат никакво указание или документ, че ще се запази сегашното третиране.
Въпросът е много важен за бъдещите застрахователи, които ще предлагат здравни полици – досега данъчното
облекчение беше сред основните причини много хора да им бъдат клиенти. Все още е рано да се каже дали това би ги
отказало, тъй като в последните години много компании предоставят допълнителни здравни услуги на служителите си
като важна социална придобивка, а не само за намаляване на данъците си. Освен това хората, които самостоятелно
сключват договори, вече го правят до голяма степен и заради по-доброто обслужване, което получават, а не с идеята
просто да спестят данъци.
Изисквания много, предимства неясни
В случай че няма облекчение, това може да бъде сериозен удар за доброволното здравно осигуряване. Фондовете
имаха срок една година, за да наберат достатъчно капитал и да се регистрират за получаване на нов лиценз като
застрахователи. Времето за това изтича на 7 август и дотогава те трябва да имат акционерен капитал от 4.6 млн. лв.
вместо сегашните 2 млн. лв. Освен това здравно дружество няма да може да се учредява с първоначален по-нисък
капитал, а парите за него не трябва да са от заем. Още преди окончателното приемане на промените много от здравните
дружества бяха против, като твърдяха, че не може да им изискват капитал, чийто общ размер за сектора ще надвишава
този на събраните премии.
Изискването за прелицензиране е наложено от договорки с ЕС и макар че България е имала възможност да договори поразлични параметри, управляващите така и не са се възползвали от това право, още по времето на предишни
правителства. Със сигурност прелицензирането ще доведе до затваряне на някои по-малки фондове, а намалени
приходи биха засегнали всички. Някои дружества, част от големи групи, вече обявиха, че ще се влеят в
застрахователните компании от структурата – като "Дженерали Закрила", "Булстрад здравно осигуряване" и "ДЗИ –
здравно осигуряване".
Слаби финанси

По последни данни на Комисията за финансов надзор в България има лицензирани 19 здравни фонда, а към края на
ноември събраните от тях премии са общо 41.52 млн. лв. за единадесетте месеца на годината. С дял над 10% са едва
четири компании – ОЗОФ "Доверие", "Дженерали Закрила", "България здраве" и "Евроинс – здравно осигуряване", които
държат почти половината от пазара. За деветмесечието на миналата година секторът е бил на 989 хил. лв. печалба само
от основната си дейност при 407 хил. лв. загуба година по-рано.
Вестник Монитор
√ Външният дълг надолу с 435 млн. евро
http://monitor.bg/article?id=378368
37,16 млрд. евро е брутният външен дълг на България към края на януари, показват данни на Българската народна банка
(БНБ). Това е с 434,6 млн. евро, или с 1,2% по-малко в сравнение с края на 2012 г. От статистиката става ясно още, че
външният ни дълг представлява 91% от БВП на страната. В края на януари дългосрочните задължения на България са в
размер на 26,85 млрд. евро, а краткосрочните – 10,31 млрд. евро.
Брутният външен дълг на държавния сектор е 3,07 млрд. евро към края на януари, съобщават от БНБ. В него се включват
борчовете на централното правителство, местните власти, социалноосигурителните фондове и др. Спрямо края на
миналата година тези задължения намаляват с 309,2 млн. евро, или 9,2 на сто.
Външните задължения на банките пък достигат 6,32 млрд. евро. Те се свиват със 138,6 млн. евро, или с 2,1%, спрямо края
на 2012 г. Според данните на БНБ външните задължения на българските фирми от реалния сектор и на домакинствата
достигат 12,16 млрд. евро през януари. Спрямо края на 2012 г. се отчита увеличение от 15,4 млн. евро.
Данните на централната ни банка показват още, че към края на януари вътрешнофирменото кредитиране е в размер на
15,62 млрд. евро.

