Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

TV 7
√ Трябва ли да отработваме празници в събота
Работодатели искат дните да се приспадат от отпуската, синдикатите отказват
Причините в искането за отмяна на отработването на почивните дни, които се сливат с празничните, са основателни.
Единодушно е мнението и за всички е ясно, че в съботния ден не се работи ефективно. Това коментира Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал.
Той допълни, че е имало предложение вместо да се отработва в събота, конкретният ден да се приспада от платения
годишен отпуск на служителя.
Няма как някой да бъде принуден да ползва непременно отпуската си заради сливане на празници.
Категорично не приемаме това предложение на работодателите, заяви Александър Загоров, който е представител на КТ
"Подкрепа".
Досегашната система ни устройваше в децентрализиран вид, в противен случай работниците ще бъдат ощетени, а ние не
сме съгласни с това, допълни Загоров.
Ако се работи в работен ден и се почива в празничен няма да има проблем и никой няма да е ощетен. Трудовият ритъм не
трябва да се нарушава, каквото е работата в събота, категоричен беше Велев.
Видеото може да видите тук.
Вестник Преса
√ Бизнесът иска: Пълна промяна в пенсиите за инвалидност
Така ще се намалят дефицитът в НОИ и злоупотребите
Пълна реформа на системата за отпускане на пенсиите за инвалидност искат четирите работодателски организации. Целта
на промените е намаляване на дефицита в Националния осигурителен институт (НОИ) и на злоупотребите. Очаква се
текстовете да станат част от пакета с мерки по пенсионната реформа, които вицепремиерът Ивайло Калфин ще представи
през следващата седмица.
„Искаме териториално експертните лекарски комисии (ТЕЛК), които сега са под шапката на здравното министерство, да
преминат към НОИ. Който плаща, трябва да преценява основанията. В момента един решава, друг плаща“, коментира за
„Преса“ директорът „Тристранно сътрудничество“ в Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Ивелин
Желязков. Чрез преминаването на ТЕЛК от системата на здравеопазването на пряко подчинение на НОИ ще има засилен
контрол при издаването на експертизите и по-правилно разходване на средствата, категорични са експертите.
От бизнеса настояват пред ТЕЛК да се явяват само хора в трудоспособна възраст, а не и пенсионери, и комисията да се
произнася не само какво не може, а и какво може да работи съответният човек.
Да се направи преглед на досега издаваните свидетелства от ТЕЛК и да се акредитират медицински лаборатории, в които
единствено ще могат да се извършват изследвания за нуждите на комисиите, предлага Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ).
Данни на НОИ сочат, че през 2000 г. инвалидните пенсии са били 420 057, а към 31 декември 2014 г. са 996 149. През м.г.
новоотпуснатите пенсии са 90 488, като всяка трета - 30 147, е инвалидна.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Лукарски: Цифровите услуги ще подобрят работата на администрацията и бизнес средата
Активното използване на цифрови технологии ще подкрепи усилията на държавите членки на ЕС за подобряване работата
на администрацията и на бизнес средата. Това заяви министър Божидар Лукарски на неформално заседание на Съвета по
конкурентоспособност, което се организира от латвийското председателство на ЕК в Рига, съобщиха от пресцентъра на
Министерство на икономиката.
Той подчерта, че България подкрепя предприемането на всички необходими мерки на европейско и национално ниво за
разкриване на пълния потенциал на цифровите технологии за насърчаването на конкурентоспособността в ЕС.
По негови думи развитието на цифровия единен пазар изисква въвеждането и ефективното прилагане на хармонизирана
правна рамка във всички държави членки, изграждането на информационната и комуникационна инфраструктура;
осигуряването на квалифицирана работна ръка и използването на всички възможни публични и частни източници на
финансови ресурси за подкрепа на високотехнологични решения.
Министър Божидар Лукарски посочи, че един от приоритетите в краткосрочен план е именно създаването на подходящата
регулаторна рамка за насърчаване на внедряването и широкото използване на цифровите технологии в индустрията,
администрацията, търговията и услугите. Прилагането на ясни и опростени правила, съобразени с принципите за
интелигентно регулиране, ще позволи на фирмите и потребителите да използват пълноценно възможностите на онлайн
пространството. „Новото законодателство трябва да се създава така, че да е пригодно за дигиталната ера и да разглежда
всички възможни начини, посредством които цифровите решения могат да намалят тежестите за гражданите и бизнеса”,
заяви министър Лукарски.
Той посочи, че едновременно с това е необходимо да се гарантира сигурност относно защитата на личните данни и
осъществяването на плащанията, защита на правата на потребителите, както и възможността да се уреждат спорове за
качеството и доставката на стоки и услуги по лесен и бърз начин. По думите на министър Лукарски, от голямо значение за
развитието на цифровия единен пазар е и създаването на условия и изграждането на високоскоростна широколентова
инфраструктура във всички държави членки, включително в слабо населените райони, както и постигането на оперативна
съвместимост на различните платформи и услуги в цифровото пространство.
Не на последно място министър Лукарски подчерта, че в средносрочна перспектива от съществено значение за развитието
на електронната търговия в ЕС е изпълнението на мерки, свързани с премахването на пречките и прилагането на
електронните процедури за стартиране и разширяване на бизнес дейности трансгранично, както и поставяне на специален
фокус върху образованието, включително ученето през целия живот.
√ Изоставаме в усвояването на еврофондовете
От началото на годината България изостава в класацията по усвояване на средствата от еврофондовете от стария
програмен период. Това показва статистиката, публикувана на интернет-страницата на Генерална дирекция "Регионална
политика" на Европейската комисия.
В средата на февруари месец страната ни заемаше 23-то място по усвояване от 28-те страни-членки на ЕС, докато в края на
март месец вече сме на 24-то място, като сме изпреварени от Чехия, която доскоро бе на 25-то място. Според справката на
ГД "Регионална политика" на ЕК девет месеца преди крайния срок за усвояване на еврофондовете от стария програмен
период 2007-2013 г., България е усвоила 69% от средствата. Данните поставят под сериозно съмнение оптимистичната
прогноза на управляващите, че през 2015 г., страната ни ще успее да усвои около 5 милиарда лева от изтичащия на 31
декември програмен период.
√ Борисов: Бригади погват сивия бизнес на захар, месо, петрол, цигари
Премиерът: Контрабандата и съдебната власт са двата големи проблема
Два проблема на българския бизнес - съдебната система и сивата икономика, открои премиерът Бойко Борисов пред
участниците в конференцията на Предприемачи ГЕРБ.
Няма сфера в живота, където да не са разработени престъпни схеми за сива икономика, заяви той. Но отчете, че
правителството е намерило “правилната вакса” в борбата със сивата икономика и контрабандата.
Премиерът разказа, че е сформирал бригади от данъчни, митничари, полицаи и прокурори по различни теми - захар, месо,
петрол, цигари и др., които вече вадели огромни пари на светло. “Януари - в най-студените дни, с 30% се вдигна
консумацията на бира”, даде пример той. Щяло да стане “много хумористично”, ако разкаже откъде влизат пари в
държавата.
Няма да престана да ги натискам и всяка сряда ще ги изпитвам, докато не се съберат 1,3 млрд. лв., зарече се Борисов.
Напомни, че за първото тримесечие приходите са с 820 млн. повече, а към март излишъкът е 145 млн. лв. Не се гласете да
ги харчим, от тях ще се платят добавките за Великден и ще пълним дупката в бюджета, обърна се към хората си Борисов.
Бизнес не означава да се наредят за обществени поръчки, ГЕРБ не урежда такива, обърна се лидерът към предприемачите
в партията. България е в първата десетка на страните от ЕС по най-малко грешки от обществени поръчки, отчете той. Доста
сме се постарали и Брюксел вярва на контролните ни органи, обясни Борисов. Затова са ни пуснати и всички еврофондове
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- “Просто на едните не им вярваха, на нас ни дадоха шанс. Около 5-6 млрд. лева ще влязат във фирмите в България”,
допълни той.
“Не се подвеждайте по Румъния, където правят само показни акции. Трябва да гледаме Германия и държави, където
наистина има върховенство на закона”, призова премиерът.
Като проблем на бизнеса Борисов посочи и съдебната система. “На път са да объркат за пореден път и банковата система.
Представете си какво щеше да се случи, ако не ми беше дошъл нюхът да вкараме закона за КТБ за седмица”, обясни той.
За 4 г. в най-тежката финансова криза в света не дадох да съсипят нито една банка. Свърши кризата и те за една година я
съсипаха, разкритикува предишното управление Борисов. “Представете си 3 магистрали “Хемус” на ролки да влизат и да
потъват в морето”, обрисува той дадените от държавата близо 3,5 млрд. за КТБ.
“Ние сме абсолютно лоялен член на НАТО и ЕС. Не можем да се радваме, че има война, не можем да се радваме, че има
санкции. Те са инструмент за натиск това да спре”, коментира пък Бойко Борисов ситуацията около Русия пред партийния
форум.
Накрая премиерът се обърна към седящите на първия ред министри и първенци в ГЕРБ. “Лиле (Лиляна Павлова - бел.ред.),
обличай лилавото яке и надолу по “Тракия”. Данче (Йорданка Фандъкова - бел.ред.), ти по Искъра. Горанов (Владислав
Горанов - бел. ред.), отивай да смяташ!”, раздаде заповеди Борисов и си тръгна.
Вестник Труд
√ Горанов: Нов шеф на БНБ до края на април
Министърът на финансите Владислав Горанов се надява БНБ да има нов управител до края на април. “Преговаря се с
няколко души, сред които са и работещите в МВФ Димитър Радев и Николай Георгиев”, съобщи Горанов.
Мандатът на сегашния гуверньор на БНБ Иван Искров изтича през октомври. По закон парламентът може да започне
процедурата по избор на нов управител на БНБ не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 3 месеца след изтичането на
мандата на настоящия шеф.
Преди няколко дни Искров призова депутатите в парламента бързо да му изберат наследник като подарък за рождения
му ден, който беше в четвъртък. Самият Искров в последните месеци многократно бе призоваван да си подаде оставката,
но той винаги се оправдава, че не може да остави централната банка без управител в такъв тежък момент.
Вестник Капитал Daily
√ Елена Маркова е новият директор на Агенцията по вписванията
Досегашният ръководител Венцислав Спиридонов е уволнен заради нарушения при управлението на ведомството
Елена Маркова, която досега беше заместник-директор на Агенцията по вписванията, е новият директор начело на
институцията, съобщиха от Министерството на правосъдието в петък. До промяната се стига, след като Венцислав
Спиридонов беше уволнен ден по-рано заради установени редица нарушения при управлението на агенцията организацията на работа и дейността на длъжностните лица по вписванията.
Среднощни вписвания
Проверката в агенцията е започнала през февруари със заповед на премиера Бойко Борисов и е продължила до 21 март.
Тя е открила нарушения като вписвания в Търговския регистър извън установеното работно време, откази за вписване,
които впоследствие са били отменени, нарушения при възлагане на обществени поръчки, включително формално
приемане на дейности по проекти, финансирани със средства по оперативна програма "Административен капацитет"
(ОПАК).
Налице е трайно утвърдена практика длъжностите лица по регистрация да вписват/обявяват актове по партиди на търговци
в ранните и късните часове на денонощието (между 00.36 ч. и 03.16 ч.). Установени са случаи на извършването на търговска
регистрация в нощните часове на деня – между полунощ и 7.30 сутринта, както и във вечерните часове – между 19 и 23.49
часа, без да е обяснена причината за това", пишат от Министерството на правосъдието. Комисията установила влизане в
сградата на агенцията между 04.40 ч. и 06 ч., когато са били извършвани и вписвания по партиди на търговци.
Въведени са незаконосъобразни практики, като например срокът за вписване на заявленията в търговския регистър да
започва да тече от датата на първото произнасяне на длъжностното лице, а не от деня, следващ деня на постъпването на
заявлението, което противоречи на закона. Това води в някои случаи до разлика между датата на подаване на заявлението
и датата на вписването в
Търговския регистър.
Повече от половината (52.5%) от обжалваните откази за вписване, са отменени от съда, което според проверяващата
комисия говори за липса на контрол.
Редица договори за техническа поддръжка на информационните системи на агенцията са сключени без провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на закона заради защита на класифицирана информация.
Проверяващата комисия не е получила двустранни приемо-предавателни протоколи или други документи,
удостоверяващи надлежно изпълнение по договора, но пък е установено, че от изпълнителите не е изискано
представянето на гаранция за изпълнение, която да обезпечава това.
Препоръки
В доклада се отправят препоръки за преустановяване на порочните практики. Според комисията е добре да има втора
проверка от независими експерти с оглед установените пропуски в информационната система на Търговския регистър.
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Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от организационни мерки за отстраняване на констатираните пропуски
и несъответствия, сред които търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностните лица по регистрация, допуснали
нарушения при изпълнение на служебните им задължения, както и дисциплинарна отговорност от директора на дирекция
"Длъжностни лица по регистрация".
Вестник Сега
√ Евростипендии ще вземат само студенти от важни специалности
Брюксел настоява за по-фокусирано инвестиране на средствата
Само студенти от важни за икономиката специалности ще получават т. нар. евростипендии, съобщи пред "Сега" зам.министърът на образованието проф. Николай Денков. Проектът за европейски стипендии и награди, който се радваше на
огромен интерес сред студентите, приключва тази година. Досега се даваха стипендии на студентите от всички
специалности, докато в новия период Европейската комисия иска да види много по-фокусирано инвестиране на средствата
и затова дават евростипендии само на приоритетни направления, обясни зам.-министърът.
Със сигурност в групата на приоритетните направления ще влязат педагогика и инженерни специалности, но предстои да
се уточни кои други дисциплини ще бъдат обявени за приоритетни, за да се стимулират студентите да учат в тях, каза проф.
Денков. До май трябва да бъде ясно какъв ще е бюджетът на новия проект. В момента евростипендиите са по 120 лв. на
месец, или общо 500 лв. за семестъра. При т. нар. награди, които са другата част проекта, няма промяна - по 200 лв. на
семестър ще получават всички студенти, които са представили една или повече разработки без значение в каква
специалност се обучават.
За зимния семестър на учебната 2014/2015 г. стипендии за успех са получили 10 496 студенти, сочат данните на
Министерството на образованието и науката. Според справката, изготвена по запитване на "Сега", общо 6.237 млн. лв. са
били раздадени на студенти с висок успех. За същия период специални стипендии, т. нар. награди, са получили 2521
студенти. Според регламента на проекта обаче един студент може да получи повече от една евронаграда, ако има повече
от една разработка - затова реално раздадените стипендии са общо 4963 на стойност 992 600 лв.
√ Фирмите ще имат таван от 4 милиона лева за европарите
Кандидатите за новата "Конкурентоспособност" трябва да са с поне 3 години история, за да участват
Таван за фирмите, които кандидатстват за европари по програма "Иновации и конкурентоспособност", обмисля работна
група към икономическото министерство. Идеята е горният праг за микро- и малки фирми да бъде 2 млн. лв., а за средни
компании - до 4 млн. лв. за целия период 2014-2020 г., научи в. "Сега". Таванът ще засяга само безвъзмездната помощ от
Брюксел.
Целта е да се пресече практиката някои компании фаворити да печелят по няколко проекта и да получават милиони, а
други изобщо да не могат да се класират. Освен това има данни, че прекалено щедрото финансиране покрай
модернизацията води и до неразумни и безсмислени разходи. "През изтичащия програмен период например има фирма,
която с 5-6 проекта е взела 10 млн. лева. Там трябва да се види дългосрочният ефект от тези пари, а не после да се окаже,
че са инвестирани в ролсройси, обясни източник от Комитета за наблюдение.
За съсредоточаване на европарите в избрани големи фирми намекна и икономическият министър Божидар Лукарски. Той
обясни, че се работи по различни идеи, включително и предложения на бизнеса, за да няма занапред "абонирани"
компании. Самият министър смята, че трябва да се запише ограничение една фирма да получава финансиране по
програмата "Иновации и конкурентоспособност" за не повече от 3 проекта.
Допълнително ще се уточнява дали да се вземат предвид и резултатите от финансирането по предишната европрограма
"Конкурентоспособност" за периода 2007-2013 г. За това настояват представителите на държавата. Но според бизнеса
предложението не е уместно, тъй като новият програмен период е различен, с нови наредби, изисквания и ред при
раздаването на парите.
В момента подобни ограничения има при помощите от ЕС за земеделие, за които след тежки дебати бе прието в новия
период до 2020 г. да се прилага таван - 300 000 евро за едно стопанство. Това обаче се оказва мярка със спорен ефект, тъй
като по-едрите земеделци започнаха да раздробяват фермите си, за да получат повече субсидии. Разбира се, при добър
контрол, това може да бъде открито и пресечено. За целта в програмата "Иновации и конкурентоспособност" е заложено
изискване фирмата, която кандидатства, да докаже, че има поне тригодишна история.
2в1
Обмисля се революционно улеснение за бизнеса в процедурите за еврофинансиране. Идеята е фирмите да могат да
кандидатстват с един комплект документи по различни европрограми. Така например, ако млад фермер е преминал
цедката по документи, с които е кандидатствал с проект за преработвателна мощност по Програмата за развитие на
селските райони, да премине със същите документи и проверката като кандидат за стартиращ бизнес по програмата
"Конкурентоспособност". Възможно ще бъде и с един и същи комплект документи да се кандидатства и по "Наука и
интелигентен растеж", и по мярката за нови фирми. Целта е да се спестят време, нерви и бумащина както за самите
кандидати, така и за чиновниците.
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Вестник Преса
√ Бензиностанции мамят по тъмно
Бензиностанцията на бул. „Владимир Вазов“ в София беше запечатана, след като в петък вечер инспектори откриха
пропуски в документите за произхода на горивото.Снимка: Благой Кирилов
В страната има бензиностанции, които само чакат да се мръкне и веднага превключват на по-скъпа тарифа. „Имаме
проблем с колонки, които нощем изведнъж започват да отчитат различно количество от реално наливаното“, заяви Стефан
Цанков, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Това беше една от причините късно в петък инспектори да извършат среднощни проверки на столични бензиностанции.
Акцията, в която участва и репортер на „Преса“, завърши със запечатване на съмнителен пункт за гориво и глоби по 1000
лв. за различни по-малки нарушения.
Най-проблемен се оказа обект на бул. „Владимир Вазов“. Там се установиха пропуски в документацията, показваща
произхода на продаваното гориво - не ставаше ясно къде е произведено или откъде е внесено. Затова обектът веднага
беше запечатан. Взеха се проби, които ще бъдат изследвани в лаборатория.
„Данните ни показват, че в тъмната част на денонощието, когато се очаква, че инспекторите не работят, на определени
обекти се извършват нерегламентирани доставки на горива“, обясни Стефан Цанков. От началото на 2015 г. от търговската
мрежа в страната са изтеглени 44 000 литра дизел и 17 000 литра бензин, които не съответстват на нормите. Над 30
бензиностанции са били затворени временно заради проблеми с качеството и документите.
Среднощната проверка показа, че най-често търговците не поставят на видно място информация за произхода на горивото,
което продават. В един от обектите резервоарите за бензин и дизел бяха чистени за последно през 2012 г. Ако това не се
прави поне веднъж годишно, се получава утайка, която влошава качеството на горивото и създава проблеми на
автомобила.
Не засякоха монопол при доставките
Акцията на държавната агенция по метрология опроверга твърденията, че в страната имало монопол при доставките и
това било причина за високите цени на горивата.
От представени при проверката документи стана ясно, че „Шел“ получава вносни горива от търговеца на едро „Сакса“.
В обект на ОМВ дизелът е от българската рафинерия „Инса ойл“, а бензинът - внос. Доставчик на „Еко петролиум“ също се
оказа „Сакса“. А бензиностанциите на „Лукойл“ логично се зареждат с гориво от рафинерията на компанията край Бургас.
√ НЕК вдигна с 3,5% цената на тока за фирми
Увеличението влиза в сила от април
НЕК повишава с 3,5% от април цената на тока за предприятията, които не се снабдяват от свободния пазар, а използват
компанията като доставчик от последна инстанция. Увеличението е 17,422 ст. на 18,034 ст. на киловатчас без ДДС и без
разходите за балансиране. Тези стойности са значително по-високи от цената, по която НЕК продава на енергото тока за
населението - 12,532 ст./квтч. Целта е стопанските потребители да бъдат мотивирани да излязат на свободния пазар,
където цените са по-изгодни.
Очаква се от април да има повишение на тарифите и за по-малки фирми на средно напрежение, които използват енергото
като доставчик от последна инстанция.
Цялата преносна мрежа на НЕК беше прехвърлена м.г. към държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО).
Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди вчера нов десетгодишен план на компанията. Документът е
необходим, за да може ЕСО да получи европейски лиценз за независим оператор. Инвестициите в преносната мрежа ще
се увеличат от 76 млн. лв. през тази година до 131 млн. лв. през 2024 г. Общо за десетте години в съоръженията на ЕСО ще
бъдат вложени 1,2 млрд. лв.
Развитието на мрежата е свързано с преразпределянето на мощностите. След спирането на малките блокове на АЕЦ
„Козлодуй“ се увеличи натоварването в комплекса „Марица-изток“ и на зелените централи.
Очаква се през следващите десет години да бъдат присъединени нови 680 мегавата вятърни електроцентрали, 530
мегавата фотоволтаични паркове, 195 мегавата ВЕЦ и 84 мегавата на биомаса.
Вестник Стандарт
√ ЕС дава 151 млн. евро за биоземеделие
151 млн. евро ще могат да усвоят биопроизводители до 2020 г. от Програмата за развитие на селските райони. Мярката е
обособена в новия програмен период заради големият интерес, обясни Лидия Чакръкчиева от земеделското министерство
пред Дарик радио. За да могат да кандидатстват по тази мярка, бенефициентите трябва да сключат договор с
контролиращо лице. Списъкът с тези, към които могат да се обърнат е на сайта на ведомството.
Освен това кандидатите трябва да изберат и предварително направлението, по което търсят финансиране растениевъдство, пчеларство или животновъдство.
Усвоили сме 69% от европарите за стария програмен период. Страната ни се нарежда на 24-то място по показателя
усвояемост от общо 28 държави в Европейския съюз. Позицията е с едно място назад в сравнение с февруари предходната
година. Това показва статистиката, публикувана на интернет-страницата на Генерална дирекция "Регионална политика" на
Европейската комисия. В списъка на страните в тази класация след нас са само Италия, Словакия, Румъния и Хърватска.
Първенци пък са Литва с 93.7%, Португалия с 92.6% и Естония с 92.3%. единствената оперативна програма, по която не се
очертават загуби за първия програмен период е "Човешки ресурси", напомня агенция БГНЕС.
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Списание Мениджър
√ Промишлеността и услугите подобряват бизнес климата
Стопанската конюнктура в страната се подобрява. Бизнес климатът през март се повишава с 0,9% в сравнение с предходния
месец, поради подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.
Бизнес климатът в промишлеността нараства с 2,3 пункта в сравнение с февруари, което се дължи на по-благоприятните
оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата
производствена активност обаче се оценява като леко намалена, като и очакванията за дейността през следващите три
месеца са по-резервирани. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват
запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
В услугите бизнес климатът се повишава с 4,4 пункта главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес
състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги
обаче мненията им са по-резервирани. Преобладаващите очаквания на мениджърите са продажните цени в сектора да
останат без промяна през следващите три месеца.
Бизнес климатът в строителството се понижава с 3,6 пункта поради изместване на оценките на строителните предприемачи
за бизнес състоянието на предприятията от „добро” към „задоволително”, нещо, което е нормално за сезона.
Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така
и за строителната активност през следващите три месеца са по-благоприятни. По отношение на продажните цени в
строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.
В търговията на дребно бизнес климатът намалява с 1пункт спрямо февруари, което се дължи на по-умерените оценки на
търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнес
състоянието през следващите шест месеца обаче се подобряват, като и очакванията им за обема на продажбите през
следващите три месеца са също по-благоприятни. Относно продажните цени в отрасъла по-голяма част от търговците
очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
И в четирите основни сектора на икономиката мениджърите са обезпокоени от лошата икономическа среда и слабото
търсене.
investor.bg
√ Б. Борисов: Сивата икономика е най-големият проблем на България
Нелегалният бизнес засяга всички сфери, категоричен е премиерът
Най-големият проблем в страната е сивата икономика, която генерира корупция. Това заяви премиерът Бойко Борисов по
време на партиен форум.
По сметките на Борисов нелегалният бизнес генерира до 2 млрд. лв. "Това убива родното производство, като вкарват
китайско месо", допълни още премиерът.
"Няма сфера, в която да не са работили схеми. Сега съм ги разделил на бригади от данъчни, митничари, полицаи,
прокурори и други по различни теми - захар, месо, цигари, петрол. В най-студените дни - месец януари, с 30 процента се
вдигна консумацията на бира. Огромни пари започнаха да излизат на светло във всяка една сфера", коментира още
министър-председателят.
Той беше категоричен, че тази работа няма да е кампанийна и няма да спре след два-три месеца.
"Докато не минем 1,2 млрд. лв., няма да спра да ги изпитвам всяка сряда какво правят и ще правят, заяви Борисов. Той се
ангажира още със свалянето на дефицита на 2,8 на сто, събиране на повече приходи, защита на родното производство.
"Не се подвеждайте по Румъния", призова Бойко Борисов. По думите му България е правила това, което сега става в
северната ни съседка, поне три пъти - бяха арестувани министри, премиери дори - Стефан Софиянски, вследствие на което
се оказаха чисти.
"Ние трябва да гледаме какво е в Германия, в Холандия, в тези държави с улегнала демокрация, където върховенството
на закона е безапелационно", мотивира се премиерът. Той отбеляза, че на държавата сега и трябва спокойствие.
Бойко Борисов коментира и казуса с КТБ. По думите му в момента в Народното събрание депутатите се отнасят популистки.
"Представете си, ако нюхът ми не беше дошъл да вкарам този специален закон за КТБ и още нямаме синдик. Има,
благодарение на Закона, но решение на съда няма”, каза още той.
Премиерът припомни, че за първите три месеца на годината приходите за държавата са над 820 млн. лв. "Към март месец
имаме 145 млн. лв. излишък в бюджета”, посочи Борисов и изрази надежда, че към края на годината ще имаме над 1 млрд.
лв. излишък.
"Южен поток" щеше да стане, но неговият малшанс беше, че попадна на правителството на Орешарски, на тези лакомници,
които решиха по брутален начин да излъжат и руснаците, и европейците, но нито едните са лесни за лъгане, нито другите,
коментира Борисов.
По отношение на готвените протести заради отлив на руски туристи премиерът Борисов заяви, че няма официално
решение на руското правителство или инструкция да не идват в България.
Борисов прогнозира още, че дефицитът ще бъде 2,8%.
Санкциите, наложени от и на Русия, също бяха коментирани от министър председателят. Той беше категоричен, че те
трябва да отпаднат, тъй като се използват като инструмент за натиск. Борисов заяви, че страната е евроатлантически
насочена. "Лоялен член сме на НАТО и ЕС. Не може да се радваме, че има война и санкции", заяви още Борисов.
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√ Мавродиев: Нужна е конкурентна процедура при избора на гуверньор на БНБ
Според председателя на КФН важно е да се гледат не личностите, а принципите
При избора на нов гуверньор на Българската народна банка (БНБ) премиерът и депутатите трябва да гледат не личностите,
а принципите, заяви председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев в ефира на bTV.
“Крайно време е да спрем да водим външни хора като месии, има в България достатъчно компетентни хора”, коментира
той.
По думите му гуверньорът трябва да е български финансист, разбиращ от материята. Освен това е важно изборът да се
осъществи при конкурентна процедура, да има изслушване и дебати.
Водени са разговори и със самия Мавродиев за поста, разкри той.
Надзираването от комисията пенсионни фондове имат положителна доходност в номинален размер за 12 години и
предстои да станат ясни резултатите за 10-годишния период, коментира Мавродиев.
На въпрос кое е по-добре - всички средства да са в НОИ или да се разчита на частен фонд, председателят на КФН отговори,
че смята, че и в двата варианта спестяванията ще са гарантирани. По думите му става дума за два различни модела, които
е трудно да бъдат сравнявани.
По въпроса за Корпоративна търговска банка (КТБ) Мавродиев заяви, че има криминален казус в разграбването на
средствата на вложителите, които са се превърнали в кредити на офшорни и кухи компании.
Регулаторът не носи отговорност за провала в надзора на банката, въпреки че е имало манипулации в тази посока, заяви
шефът на КФН.
„Очевидно има провал на банковия надзор, неслучайно подуправителят г-н Гунев е обвиняем”, заяви Мавродиев. Според
него по отношение на банките КФН има много ограничени правомощия и няма защо да чувства вина за нещо, за което по
закон не отговаря.
√ България е първа в Европа по пазарен дял на промишлените пекарни
Българите консумират най-много хляб в Европа - 95 килограма годишно на човек
България е най-големият потребител на хляб в Европа (95 килограма годишно на човек) и е на първо място по пазарен дял
на промишлените пекарни (87 на сто). Това показва проучване на Международната асоциация на промишлените
хлебопроизводство (АIBI) за 2013 година, актуализирано през януари 2015 година по повод Международното изложение
на хлебни и сладкарски изделия и свързаните с тях производства, което ще се състои от 13 до 16 април в Мадрид.
Според проучването, което включва 12 страни от ЕС плюс Турция, Русия и Украйна, средното потребление на хляб от
европейците е 59 килограма на човек годишно.
Единствено турците ядат повече хляб от българите - средно 104 килограма на човек за една година. Турция е и найголемият производител на хляб според това проучване 8,3 милиона тона през 2013 година, докато България е произвела
689 000 тона.
Най-малко хляб се яде във Великобритания - 32 килограма на човек на година.
България е на първо място и по пазарен дял на промишлените пекарни (87 процента), следвана от Холандия (85 на сто) и
Великобритания (80 на сто).
В същото време по-ниско заплащане на работник за един час труд отколкото в България (2,55 евро) има само в Русия (2
евро) и в Украйна (1,5 евро) Най-добре платени са датските хлебари (35 евро на час).
В проучването е посочено, че ситуацията в хлебопекарния сектор в България се е стабилизирала. В същото време
хлебопекарите са под натиска на търговските вериги в резултат на умножаващия се брой хипермаркети, които предлагат
замразени хлебни продукти или полуфабрикати на много ниски цени. (БТА)
√ МФ погаси мостовия кредит за 1,5 млрд. евро, взет в края на 2014 г.
Бюджетът спести лихвени разходи за 3,7 млн. евро, отчитат от ведомството
Министерството на финансите погаси мостовия заем в размер на 1,5 млрд. евро, отпуснат от четири банки в края на
миналата година.
Днес ведомството върна на HSBC Bank, Societe Generale, Citibank, клон Лондон, и УниКредит Булбанк взетия на 18 декември
2014 г. кредит. Това се случва само ден, след като в хазната постъпиха набраните на международните пазари 3,1 млрд.
евро. Сетълментът на тройния транш еврооблигации бе с дата 26 март.
С погасяването на заема изцяло на 27 март 2015 г. в държавния бюджет се спестяват 3,7 млн. евро лихвени разходи,
отбелязват от ведомството в съобщение до медиите.
Заемът беше договорен за срок от шест месеца при годишен лихвен процент, определен от шестмесечния Euribor плюс
надбавка от 0,9 процентни пункта, с възможност за удължаване на мостовото финансиране с още 6 месеца.
Сумата от 1,5 млрд. евро бе взета с цел финансиране на държавния бюджет, свързано с очаквания по-голям дефицит,
необходимостта от финансиране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките във връзка с изплащането на депозитите
в КТБ, както и обезпечаването на ликвидна подкрепа на банковия сектор.
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