Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова телевизия
√ Бизнесът губи 400 млн. лева на година от сливането на празници
Изчислението правят от Асоциацията на индустриалния капитал

Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година. Изчислението
правят от Асоциацията на индустриалния капитал. А сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и
работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24-и май, този месец ще се работи само 13 дни за сметка на 19
почивни.
Посетихме фабрика, която произвежда 100 000 чифта детски обувки на година, но с идването си почивният май сериозно
обърква плановете.
Един от служителите – Ивайло – каза: „Като цяло е добра новина, защото всеки иска да си почива, но ние имаме сезони,
гоним срокове, така че после се получава едно натоварване".
Потвърждава го и шефът му – в месец с толкова почивки, се произвежда по-малко, а заплатите си текат: „В крайна сметка
продуктът ни става по-скъп и ние сме притеснени от сроковете, в които трябва да го произведем”.
И ако във фабриката почиват, то фирмените магазини работят на пълен работен ден. Дори тогава обаче работодателят пак
е на загуба, защото клиентите отиват да празнуват извън града.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас - това показва проучване
на Асоциацията на индустриалния капитал. Едва 8 на сто - основно в сферата на транспорта и туризма – печелят от дългите
почивки.
Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен.
Така смятат и 65% от работодателите в допитването. 23 на сто пък подкрепят друга интересна идея - празниците да се
пренасочват в понеделник или в петък, с решение на Министерския съвет.
Подобна практика имало в Англия и Канада - дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на следващия ден – в
петък.
Вижте видеото тук.

Стандарт
√ Бизнесът против дългите празници
Повече от половината фирми са против дългите празници. Това показва проучване на Асоциацията на индустриалния
капитал в България сред нейни членове. Сливането на официалните празници с почивните дни оказва негативен ефект
върху бизнеса на 54% от фирмите.
Само 8% от анкетираните посочват, че дългите почивни дни се отразяват добре на работата им. Това са основно фирми от
туризма, транспорта и търговията, обясни пред "Стандарт" Васил Велев, председател на АИКБ. Между 300 млн. и 400 млн.
лв. ще загуби икономиката на страната ни от дългите празници. 65% от фирмите предпочитат държавата да не се намесва
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със сливане на официалните празници и уикендите. Други 23% пък имат друго предложение - пренасочване на почивките
по повод официалните празници в понеделниците или петъците.
Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година. Това показва
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал. Сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и
работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13
почивни.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас.
Едва 8 от бизнеса, основно компании, които работят в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите почивки. "Дори
ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция никой не
е толкова продуктивен". Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред Нова телевизия.
Така смятат и 65% от работодателите в допитването. 23% пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник
или в петък с решение на Министерския съвет. Подобна практика имало в Англия и Канада. Дори празникът да е в
четвъртък, почивката се дава на следващия ден.

Дума
√ До 400 млн. лв. губел годишно бизнесът от сливането на празниците
Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година, съобщи
преди ден Нова телевизия. Изчислението е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). А сметките на
работодателите показват, че при сливане на почивни и работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24 май, този
месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13 почивни.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас, показва проучването на
АИКБ. Едва 8 на сто - основно в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите почивки. "Дори ние да почиваме,
партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция никой не е толкова
продуктивен", коментира председателят на АИКБ Васил Велев. Така смятат и 65 на сто от работодателите в допитването.
23 процента пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник или в петък с решение на Министерския
съвет. Подобна практика имало във Великобритания и Канада. Дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на
следващия ден.

Новинар
√ 400 млн. лева губи бизнесът заради празниците
Между 300 и 400 милиона лева загуба претърпява икономиката на страната ни заради дългите празнични дни през тази
година. Данните са от Асоциацията на индустриалния капитал, цитирани от Нова телевизия.
Според сметки на работодатели при сливането на почивните с работните дни между Великденските празници и
Гергьовден, както и 24 май, през май ще се работи 13 дни за сметка на натрупаните 19 почивни.
Според проучване на асоциацията над половината работодатели у нас смятат, че ефектът от сливането на празници е
негативен.
Фабрика, която се занимава с изработка на детски обувки например, произвежда по 100 000 чифта на година, но сливането
на празничните дни през май обърква плановете на фирмата, тъй като в месец с толкова почивки се произвежда по-малко
от стоката, а в същото време заплатите на работниците си текат.
В същото време служителите усещат по-голямо натоварване на работното място, след като се завърнат от дълга почивка.
Въпреки, че във фабриката почиват, по фирмените магазини служители работят на пълни обороти. И в този случай обаче
работодателите са на загуба, тъй като клиентите празнуват извън града.
23 процента от участвалите в допитването смятат, че идеята празниците да се пренасочват в понеделник или в петък с
решение на Министерския съвет е добра, а едва 8 на сто от тях, основно занимаващи се с транспорт и туризъм, печелят от
дългите почивки.

2

Фрогнюз
√ Бизнесът губи 400 милиона лева от сливането на празниците
Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година, съобщи Нова
телевизия. Изчислението е на Асоциацията на индустриалния капитал.
А сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и работни дни между Великден и Гергьовден, както и
за 24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13 почивни.
Репортаж на Нова телевизия от неделя показва, че във фабрика за производство на детски обувки, например месец май
сериозно обърква плановете за производството, което достига до 100 000 чифта годишно.
"Като цяло е добра новина, защото всеки иска да си почива, но ние имаме сезони, гоним срокове, така че после се получава
едно натоварване", споделя Ивайло Ангелов, служител във фабриката.
Потвърждава го и шефът му. В месец с толкова почивки се произвежда по-малко, а заплатите си текат.
"В крайна сметка продуктът ни става по-скъп и ние сме притеснени от сроковете, в които трябва да го произведем", смята
собственикът на фабриката Иван Колев.
И ако във фабриката почиват, то фирмените магазини работят на пълен работен ден. Дори тогава обаче работодателят е
на загуба, защото клиентите отиват да празнуват извън града.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас. Това показва проучване на
Асоциацията на индустриалния капитал. Едва 8 на сто - основно в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите
почивки.
"Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Така смятат и 65 на сто от работодателите в допитването. 23 процента пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват
в понеделник или в петък с решение на Министерския съвет.
Подобна практика имало в Англия и Канада. Дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на следващия ден.

24 часа
√ Бизнесът против дългите празници
54% от фирмите търпят загуби
Над половината фирми са против дългите празници и искат държавата да не се меси. Това показва проучване на
Асоциацията на индустриалния капитал в България сред нейните членове. Сливането на официалните празници с
почивните дни оказва негативен ефект върху бизнеса на 54% от фирмите. Само 8% от анкетираните посочват, че това не се
отразява зле на работата им, но те са основно в туризма и търговията, обяснява пред в. "Стандарт" Васил Велев,
председател на АИКБ.

Монитор
√ 400 млн. лева губи бизнеса от сливане на празници
Само предприемачите в транспорта и туризма са доволни
Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година. Изчислението
правят от Асоциацията на индустриалния капитал. А сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и
работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24-и май, този месец ще се работи само 13 дни за сметка на 19
почивни.
За пример може да се вземе фабрика, която произвежда 100 000 чифта детски обувки на година, но с идването си
почивният май сериозно обърква плановете си.
"В месец с толкова почивки, се произвежда по-малко, а заплатите си текат", признават собственика.
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И ако във фабриката почиват, то фирмените магазини работят на пълен работен ден. Дори тогава обаче работодателят пак
е на загуба, защото клиентите отиват да празнуват извън града.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас - това показва проучване
на Асоциацията на индустриалния капитал. Едва 8 на сто - основно в сферата на транспорта и туризма – печелят от дългите
почивки.
Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен.
Така смятат и 65% от работодателите в допитването. 23 на сто пък подкрепят друга интересна идея - празниците да се
пренасочват в понеделник или в петък, с решение на Министерския съвет.
Подобна практика имало в Англия и Канада - дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на следващия ден – в
петък

Днес.бг
√ Бизнесът към държавата: Стига с празниците!
Икономиката губи 400 млн. от сливането на почивките

Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година. Това показва
проучване на Асоциацията на индустриалния капитал.
Сметките на работодателите показват, че при сливане на почивни и работни дни между Великден и Гергьовден, както и за
24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка на 13 почивни.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас.
Едва 8 от бизнеса, основно компании, които работят в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите почивки.
"Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен". Това коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал пред "Стандарт".
Така смятат и 65% от работодателите в допитването. 23% пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват в понеделник
или в петък с решение на Министерския съвет.
Подобна практика имало в Англия и Канада. Дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на следващия ден.

ШУМ.БГ
√ Загуба от 400 милиона за икономиката от сливането на празниците

Между 300 и 400 милиона лева губи икономиката на страната ни от дългите празнични дни през тази година, съобщи Нова
телевизия.
Изчислението е на Асоциацията на индустриалния капитал. А сметките на работодателите показват, че при сливане на
почивни и работни дни между Великден и Гергьовден, както и за 24 май, този месец ще се работи само 18 дни за сметка
на 13 почивни.
Репортаж на Нова телевизия от неделя показва, че във фабрика за производство на детски обувки, например месец май
сериозно обърква плановете за производството, което достига до 100 000 чифта годишно.
"Като цяло е добра новина, защото всеки иска да си почива, но ние имаме сезони, гоним срокове, така че после се получава
едно натоварване", споделя Ивайло Ангелов, служител във фабриката.
Потвърждава го и шефът му. В месец с толкова почивки се произвежда по-малко, а заплатите си текат.
"В крайна сметка продуктът ни става по-скъп и ние сме притеснени от сроковете, в които трябва да го произведем", смята
собственикът на фабриката Иван Колев.
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И ако във фабриката почиват, то фирмените магазини работят на пълен работен ден. Дори тогава обаче работодателят е
на загуба, защото клиентите отиват да празнуват извън града.
Ефектът от сливането на празници е негативен, смятат над половината от работодателите у нас. Това показва проучване на
Асоциацията на индустриалния капитал. Едва 8 на сто - основно в сферата на транспорта и туризма, печелят от дългите
почивки.
"Дори ние да почиваме, партньорите ни в чужбина работят с пълна пара. А при отработването в събота пък по традиция
никой не е толкова продуктивен", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Така смятат и 65 на сто от работодателите в допитването. 23 процента пък подкрепят идеята празниците да се пренасочват
в понеделник или в петък с решение на Министерския съвет.
Подобна практика имало в Англия и Канада. Дори празникът да е в четвъртък, почивката се дава на следващия ден.

Сега
√ Бизнесът събира номинации за "Икономика на светло"
Номинации за тазгодишните награди "Икономика на светло" ще се приемат до 20 май, съобщи Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), организатор на събитието.
По традиция за призовете се състезават институции, личности и организации, които имат значимо постижение в борбата
със сивия сектор, в три категории. В първата категория победителят ще бъде излъчен между държавни и общински
администрации, които са успели да подобрят бизнес средата и честната конкуренция с промяна в правилата. Във втората
категория се състезават личности или организации, които са допринесли за ограничаване на сивата икономика с активна
позиция или предложения за промени в нормативната база. Третата специална награда е за журналист или медия с особен
принос в осветяването на сенчестата икономика.
Победителите ще бъдат обявени на церемония на 30 юни.

Важни обществено-икономически и политически теми
Стандарт
√ GPS на камионите с алкохол и цигари
Камионите с алкохол и цигари ще трябва да бъдат оборудвани с GPS, за да може митничарите да следят в реално време
къде се намират. В момента такъв контрол се осъществява над камионите с горива. Но до август 2017 г. към
информационната система на Агенция "Митници" ще трябва да заработят и модули за следене движението и на другите
акцизни стоки - цигари и алкохол.
Това става ясно от доклад на Министерството на финансите за изпълнението на националната стратегия за повишаване на
приходите в бюджета и справяне със сенчестата икономика за периода 2015-2017 г. До края на годината ще трябва да бъде
приет изцяло нов закон за акцизите. Подготвен е и нов закон за отчитане на продажбите в търговските обекти, който ще
замени сегашната наредба, която урежда правилата за касовите апарати. През 2015 г. НАП и Агенция "Митници" са
направили 75 съвместни проверки на бензиностанции. При проверки на 250 земеделски производители са съставени 19
акта за нарушения. А при официално декларирани 1959 съдове за горива при проверките са установени 2236 броя.
В доклада се посочва още, че НАП провежда кампания "Пари в плик", посветена на борбата със сивата икономика и
плащане на заплати "под масата", съвместно с инспекцията по труда, АИКБ, БТПП и синдикатите.
До септември 2016 г. ще приключи работата по създаването на Регистър на банковите сметки и сейфове, което беше
регламентирано с промени в Закона за кредитните институции. Така НАП, МВР и ДАНС лесно ще може да проверяват какви
сейфове и банкови сметки има всеки гражданин.
Благодарение на работата на НАП през 2015 г. общият размер на декларираните задължения към хазната е нараснал с
1,298 млрд. лв., а просрочените задължения са намалели с 5%, или с 260,5 млн. лв., пише още в доклада
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Специализирани екипи за компютърни разследвания (IT-Forensic) ще бъдат сформирани към НАП, като те ще събират
доказателства за данъчни нарушения в електронен вид. Очаква се през 2016 г. ЕК да публикува обявление за набиране на
предложения за финансиране по програма, по която НАП ще кандидатства. През април 2016 г. в дирекция "Контрол" на
НАП вече е сформиран отдел "Електронен одит", който ще осъществява и мониторинг на търговията в интернет и ще
възлага проверки и ревизии на интернет търговци. Вече са възложени 15 ревизии и 5 проверки на лица, извършващи
търговия в интернет. Отделно са възложени 30 производства спрямо такива лица по повод на получени сигнали. Предстои
да се въведе и единен задължителен стандарт за електронно фактуриране. А електронните фактури ще станат
задължителни при обществените поръчки. Регистрираните по ДДС фирми ще имат възможност да заявят приемането на
електронни фактури. Целта е в НАП да получават информация за издадените електронни фактури в реално време. Като
НАП ще създаде и поддържа платформа за електронно фактуриране.

24 часа
√ Росен Бъчваров: На година има почти 5 хил. души, осъдени за данъчни престъпления
На година има почти 5 хил. души, осъдени за данъчни престъпления. Това е малко позната статистика, но тя е плод на
съвместните усилия между НАП и прокуратурата. Това заяви говорителят на Националната агенция по приходите (НАП)
Росен Бъчваров пред bTV.
Той припомни, че днес, 3 май, е последният ден за подаване на данъчни декларации.
„За тези, които все още не са подали декларациите си, могат да отидат клон на НАП, откъдето да си вземат
идентификационен код. Така ще удължат срока си до полунощ”, поясни Бъчваров.
Санкцията за неподадена декларация е 500 лв., а за допусната нарочна грешка при декларирането – до 1000 лв. Според
него става въпрос за около 15 хил. души, които все още не са подали данъчните си декларации.
По думите му спазването на закона се превръща във все по-масова практика у нас.
„Тази година една трета от всички декларации са подадени онлайн. Забелязват се положителни тенденции – броя на
подалите се е увеличил с 4%, а на тези онлайн – с около 30%”, подчерта той.
Бъчваров разкри, че Националната агенция по приходите прави ежемесечни проверки на състоянието на някои граждани.
„Където има несъответствие – човека е декларирал минимална заплата, а притежава къща с басейн правим ревизия,
включително и на платените данъци за последните пет години”, поясни говорителят на НАП.
„В посткомунистическите страни силовото налагане на закона е по-желано. Това, което съм забелязал и в европейските
данъчни системи, и по света е, че данъчните системи работят добре, когато има доверие в обществото”, изтъкна Бъчваров.
По думите му от НАП са изискали от българския партньор в разкриването на Панамските документи съдействие и
информация за българските граждани, чиито имена са попаднали в изтеклите документи. От там ги препратили към
централата на Международния консорциум за разследваща журналистика във Вашингтон, от където все още очакват
информация.
Въпреки това от НАП започнали проверка по тези имена, които вече бяха разпространени в медиите като свързани с т.нар.
Панамски документи.

√ ДФ „Земеделие” компенсира с над 3 млн. лева щети от пропаднали площи
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 3 310 263 лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на
земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г.
Компенсация получават 386 земеделски стопани. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие”.
С държавната помощ се компенсират 80% от щетите за плодове, зеленчуци, царевица за зърно, царевица за силаж, сладка
царевица, тютюн, памук и други култури. Обезщетението за зърнени и фуражни култури е 50 на сто, а за зимна маслодайна
рапица – 30%.
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На подпомагане подлежат земеделските стопани, които имат констативни протоколи за 100% пропаднали площи със
земеделски култури, в резултат на неблагоприятни климатични условия.

√ Ивелина Василева: Проучванията в Черно море са голям шанс за България
Проучванията в Черно море са голям шанс за България. Съгласно предварителните данни има всички основания да се
смята, че има залежи на газ и нефт там, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред БНТ.
Тя обясни, че технологията, която ще се прилага, е най-съвременната и щадяща околната среда, взети са всички мерки,
преминали са всички съграсувателни процедури с компетентните органи, разработени са всички координационни
действия и плановете за недопускане на каквото и да е замърсяване.
Василева лично е посетила кораба “Тотал”, за да се запознае на място с технологията.
Темата за провеждане на сондажи в морето е много чувствителна и затова изключително строго се следи да се спазват
всички изисквания, произтичащи от екологичното законодателство - каза още министърката - Още през 2011 г. законът е
променен с още по-строги изисквания и провеждане на всички процедури по преценка за извършването на оценка върху
взаимодействието на околната среда още на фаза проучвания.

√ Нови митнически правила влизат в сила от 1 май в ЕС
Нови митнически правила влизат в сила от 1 май в Европейския съюз. Целта им е „да улеснят работата на предприятията,
извършващи търговски операции в Европа“, предаде АФП, като цитира комюнике на Европейската комисия.
Очаква се те да позволят на потребителите да се защитят по-добре срещу нелегалните и контрафактните стоки.
Новият митнически кодекс представлява съществена промяна на досега действащото митническо законодателство в ЕС,
датиращо от 1992 г.
Новият митнически кодекс на Европейския съюз отваря пътя за нови върхови информационни системи, които бързо ще
осигуряват качествени данни за търгуваните стоки и ще позволят тясна координация между администрациите на нашите
страни членки, заяви Пиер Московиси, еврокомисарят, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчната
система и митниците.
Митническият съюз, основа на ЕС, е съществен елемент за доброто функциониране на единния пазар, припомнят експерти.
Идеята е, че след като митническите формалности бъдат извършени в една страна, стоките може да се движат свободно
на територията на Евросъюза. Причината е, че се изхожда от принципа, че всички държави членки прилагат същите правила
относно приходите и защитата на външните граници.
Митническите служби имат и защитна роля, подчертава Европейската комисия. Те активно участват в борбата срещу
тероризма, като извършват проверки за откриване на трафик на оръжия, както и нелегална търговия с произведения на
изкъството и културни ценности. Освен това те опазват потребителите срещу стоки, които крият риск за сигурността и
здравето.

√ Банките сами плащат на одиторите си за стрес тестовете
Сумите по договора зависят от кондицията на трезора
Българските банки, които трябва да издържат стрес тестове тази година сами избраха кой да им помага за
изпита.
През декември 2015 г. БНБ изпрати инструкции за подбора и изисквания, на които трябва да отговарят компаниите. След
това БНБ и “Делойт България”, която консултира централната банка, оцениха капацитета на всяка компания. Централните
банкери провериха също дали предпочитаният одитор не е заверявал отчетите на посочилия го трезор през последните 3
години. Едва след това, отделните банки получиха съгласие да сключат договор с избран от нея одитор.
Пред “24 часа”банкери споделиха, че не са получили съгласие класиран на първо място от тях одитор да ги консултира. От
БНБ обясниха, че имало казуси, в които са преценили, че натоварването на някои одитори запълва капацитета им, и дали
съгласие да бъде нает вторият в списъка с предпочитанията.
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След финализирането на избора стана ясно, че големите банки, с изключение на ПИБ, са предпочели “Ърнст и Янг” и
“ПрайсуотърхаусКупърс” да им помагат. Пет трезора са заложили на “Гранд Торнтон.” (Кой на кого ще помага - виж
таблицата.) От списъка, не случайно липсва Кей Пи Ем Джи, която одитираше фалиралата КТБ.
Заплащането на всеки консултант е за сметка на банката, на която той ще помага. Конкретните суми по договорите са
различни и са търговска тайна. За “24 часа” водещи банкери обясниха, че договорената сума зависи от състоянието на
банката и обема на поръчката.
Трезори в добра кондиция и предварително подготвени за “изпита” плащали по-малко. Други, които искали и помощ при
подготовката им за стрес тестовете плащали по-солени суми.
Кои са консултантите?
“Прайсуотърхаус Купърс” е част от т.нар. Голяма одиторска четворка. Работи у нас от 1992 г. Управляващ съдружник е
Божидар Нейчев. Приходите ѝ за 2015 г. са 35,4 млрд. долара. Има 208 хил. души персонал в повече от 154 държави.
Британската “Ърнст и Янг” е трета в света сред одиторите с приходи от 25 млрд. долара. Николай Гърнев е управляващ
съдружник за България и Македония.
БДО Интернешънъл е пета в топ листата на одиторите с приходи от 5 млрд. евро. Работи в 138 държави. Стоянка Апостолова
и Богданка Соколова са управляващи съдружници на БДО България.
“Грант Торнтон Интернешънъл” е водеща международна счетоводно-консултантска фирма. Нейната централа е в Лондон,
общите приходи за 2014 г. са 4,7 млрд. долара. Има 725 офиса и 40 хил. служители в 130 държави.
“Мазарс” е белгийска одиторска компания, основана през 1940 г. във Франция, със 17 хил. служители. Приходите ѝ за 2015
г. са 1,25 млрд. долара. Няма офис в София.
“Клейтън Еврориск” има 20-годишен опит в оценка на кредитни рискове. Правила е дю дилиджънс на над 10 милиона
заема. Тя е поделение на щатската Клейтън холдинг. Има представителство у нас. Партнира си и с гръцката Euroconsultants.
“РСМ България” от 2011 г. е част от RSM International - група от независими компании за одит, данъчни и консултантски
услуги. Има над 700 офиса в 120 страни и 38 хил. служители. Управляващ партньор у нас е Изабела Джалъзова.
“Бейкър Тили България” е независим член на “Бейкър Тили Интернешънъл” - мрежа за счетоводство и бизнес
консултиране. Главен изпълнителен директор е Мариос Клиту. Красимира Радева - най-високопоставеният българин в
екипа на компанията.
При оценката на активите, която вече тече, основен акцент ще бъде проверката на кредитните портфейли. Ще се оценяват
не всички кредити, а само определените като рискови. При по-големите трезори ще се проверят повече отпуснати заеми.
БНБ има право да посочи за проверка 40 кредита във всяка банка, освен влезлите в извадката.
В четвъртък централната банка обяви и двата сценария, по които ще се извършат стрес тестовете - базисен и утежнен.
Целта е чрез симулиране на външни и вътрешни шокове да се оцени способността на всяка банка да поемат загуби.
Както “24 часа” вече писа, вътрешните шокове ще симулират скок на инфлацията, спад на ръста на БВП, спад в цените на
жилищата и скок на безработицата. Промените в тези показатели водят до шок в потреблението, в инвестициите, до
поскъпване на финансирането. Ще се добавят и външни шокове - с цени на петрола и на храните в света. Двата сценария
се различават по мащаба на промените в тези показатели за тригодишен период - 2016, 2017 и 2018 г.
Окончателните резултати- ясни на 13 август
Двете изпитания за българските банки - прегледът на активите и стрес тестовете, започнаха от 15 февруари тази година.
Графикът, обявен от БНБ, предвижда оценка на резултатите от оценката на активите до 6 юли, финал на стрес тестовете до
29 юли. Следва анализ на резултатите и действия за оздравяване до 1 август и обявяване на окончателните резултати на
13 август 2016 г.
Така, ако през юли се окаже, че отделни банки трябва да начисляват допълнителни обезценки и в резултат техният
собствен капитал падне под нужното ниво, ще имат време да потърсят начини за рекапитализация, преди да бъдат
обявени окончателните резултати.
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Законови поправки вече определиха и рамката за спасяване на банки в затруднение, като поставиха акцент на т. нар.
преструктуриране, което може да включва и до сливания или придобивания.
Ако ефектът от тези мерки се окаже недостатъчен, може да се намеси на специалния фонд за подпомагане. Държавата
също може да влиза в отделни банки с временно акционерно участие.
Специалният фонд вече се пълни с вноски от банките. Финансовият министър Владислав Горанов пък е заложил 1,8
млрд.лв. буфер в тазгодишния бюджет за евентуална помощ.
Най-напред ще се оцени качеството на кредитните портфейли на банките. Стрес тестовете ще оценят възможността им да
се справят с външни и вътрешни шокове. В четвъртък БНБ обяви двата си сценария - базисен и утежнен.

√ Роумингът в ЕС поевтинява от утре
От утре ще плащаме по-малки такси, когато използваме телефоните си в други страни на ЕС, а от година - на 15 юни 2017
г., роуминг таксите в общността ще отпаднат, припомнят от Представителството на Европейската комисия в България на
страницата си във Фейсбук.
От утре роумингът, който различните оператори начисляват, не може да надхвърля 5 евроцента за една минута изходящи
повиквания, 2 евроцента за изходящ есемес и 5 евроцента за мегабайт трафик на мобилен интернет.
Поевтиняването значително ще улесни хората, които често пътуват в рамките на ЕС и обичат да споделят впечатленията си
по телефона или в социалните мрежи.
От 15 юни догодина вече съвсем няма да им се налага да си купуват допълнителни сим карти от националните оператори,
за да пестят от разходите си в други страни, които посещават по работа или през отпуските си.

√ Финансовото министерство очаква 2,3 млрд. лева излишък за април
По предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към края
на април 2016 г. да бъде положително в размер на 2 348,0 млн. лв., което е 2,6 % от прогнозния БВП, съобщиха от
ведомството на Владислав Горанов.
За сравнение за първите четири месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 066,6 млн. лв. (1,2% от БВП),
което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,4 процентни пункта.
Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите
спрямо същия период на предходната година. Следва да се отбележи, че поради спецификата на данъчния календар и
еднократния характер на някои от постъпленията за изминалите четири месеца, както и поради изместването на
значителна част от инвестиционните разходи за втората половина на годината, прогнозираното текущо ниво на бюджетния
излишък към април не може да се интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на баланса в бюджета.
Добрите параметри по текущото изпълнение на бюджета за изминалите четири месеца на годината би следвало да се
приемат като гаранция, че предвиденият бюджетен баланс за годината е постижим.
Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:
Приходите и помощите по КФП към края на месец април 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 12 191,3 млн. лв. (36,9% от
годишния разчет), като спрямо първите четири месеца на 2015 г. се отбелязва ръст от 861,3 млн. лева. Ръстът спрямо
предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1 026,7 млн. лв., докато
постъпленията от помощи намаляват със 165,4 млн. лева.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2016
г. са в размер на 9 843,3 млн. лв., което е 28,3% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в
размер на 10 263,4 млн. лева.(
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2016 г. от централния бюджет, възлиза на
294,7 млн. лв.

√ Горанов с план за поне 1,8 млрд. повече приходи
865 000 рискови лица и фирми - под наблюдение
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До 2017 г. приходите в хазната може да се вдигнат с поне 1,8 млрд. лв. Това е записано в доклад на финансовия министър
Владислав Горанов към план за повишаване на събираемостта и справяне със сенчестата икономика за 2015-2017 г.
Правителството го прие в сряда.
В документа е записано, че 8 “тактически риска” ощетяват бюджета с около 1 млрд. лв. на година. Те идвали от 750 хил.
лица лица и фирми. 14 оперативни риска от 115 хил. лица и фирми носели щети за 800 млн. лв.
Като тактически се определят нарушения в повече от два бранша едновременно - например укриване на осигуровки и
обороти. Оперативните рискове са типични за определен бранш. Планът “Горанов” предвижда всички рискови лица да са
под постоянен мониторинг. Такъв ще има за 14 000 работодатели, за които е установено, че нарушават трудовото
законодателство. Под спецконтрол ще е наемането на чужденци, сезонни работници и такива с еднодневни договори.
Сред записаните мерки е замяна на фискалните апарати с информационни системи за управление на продажбите. Планира
се създаване на екипи за бързо реагиране, които да ловят нарушители по сигнал на денонощни телефони, подобни на 112.
Всички стоки с висок фискален риск ще са с уникален код, за да бъдат следени непрекъснато. Около ГКПП-та ще се създадат
138 фискални пункта за проверки.
Данните от всички актове и глоби ще влязат в електронен регистър и ще станат публични.
От 2017 г. измервателни уреди за контрол над алкохол и цигари ще повишат контрола над тях. От 1 януари 2017 г. трябва
да заработи и регистър на всички собственици на банкови сметки и сейфове.

√ От 1 юли въвеждат електронния превозен билет за дървесина в цялата страна
От 1 юли ще бъде въведен елктронния превозен билет в цялата страна. Това съобщи инж. Димитър Баталов, директор на
Дирекция "Опазване на горите" в Изпълнитeлна агенция по горите към МЗХ, пред "Фокус.
По думите му към момента той е въведен за всички шест държавни предприятия, които стопанисват държавната горска
територия, като чрез въвеждането му в цялата страна ще се избегнат злоупотреби и манипулации. „От 1 юли ще се въведе
повсеместно, независимо от собствеността на гората и дали тя е общинска, частна, църковна, училищна. Всички материали,
излизащи от нея, ще се транспортират с електронни превозни билети. Това ще премахне хартиените и манипулациите с
тях. Много често се срещат такива нарушения. На един екземпляр се пише, че се превозват 50 кубика дървесина, а на този,
които се отчита към собственика на гората, се отчитат десетократно по-малки количества“, обясни директорът.
Инж. Димитър Баталов каза още, че след проверки на Изпълнителната агенция по горите са съставени общо 400 акта за
нарушения, като само 116 от тях са по нарушения, свързани с новите разпоредби от Закона за горите. Той уточни, че
сериозен проблем е събираемостта на глобите, като за миналата година тя е едва 16%. Баталов добави, че ще бъде
предложено въвеждането на административни промени при събирането на глобите, сред които нарушителите да полагат
обществено полезен труд.

Труд
√ Вдигат нов 5-звезден хотел на мястото на досегашния „Доростор”за сезон 2017
Инвестиции за 16.5 млн.лева влага „Албена „АД за предстоящия сезон 2016. Строи се нов петзвезден хотел на мястото на
досегашния „Доростор”, съобщи изпълнителният директор Красимир Станев. Старата тризвездна база е съборена 80 % ,
останал е само ресторантът.
Целият хотел ще бъде нов с 240 стаи, с модерен конгресен център, зала за 500 души и малък СПА център. Той ще е готов
на 1 юли 2017 г. Тази година в него се инвестират около 12 млн. лева. Следващата година ще се вложат още толкова в
басейни, един от които ще е с олимпийски размери.
Останалите инвестиции отиват за надграждане с 24 студия над новото фоайе на хотел „Гергана”. Те също ще бъдат готови
също за 1 юли догодина с един малък панорамен ресторант на покрива.
Наесен започва пълна реконструкция на хотел „Елица”. Ще бъде съборен ресторантът и ще се изгради нов. Хотелът се
реконструира с разширяване на стаите. Той ще бъде 4 звезди, с 200 нови стаи. Ремонтът се финансира от ITS и Alturs.
През есента започва завършването на ваканционното селище „Бялата лагуна”. Там се строят нов ресторант, нова рецепция,
анимационна зала за 300 човека, малък търговски център и голям развлекателен басейн. Във ваканционно селище
„Приморско” се правят нови студиа към хотел „Бисер” и чисто нова рецепция. Там инвестицията е около 3 млн. лв., а в
„Бялата лагуна” е малко под 10 млн. лв.
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За 2017 г. в „Бялата лагуна” ще има селище за скандинавци според подписан вече договор. За другия сезон Албена ще
разполага с 460 нови стаи и студия-в „Доростор”, Елица” и „Гергана”, изцяло нов тенис център с един централен корт и още
12 игрища.

Сега
√ "Грийнпийс" разгласи част от тайните преговори ЕС - САЩ
Документите са по договаряното споразумение ТТИП
Природозащитната организация "Грийнпийс" огласи 248 страници от поверителни документи по договаряното
Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТТИП) между ЕС и САЩ, съобщи "Дойче веле". Те разкриват
как Вашингтон подлага европейските столици на силен натиск.
Според неправителствената организация договаряното сега партньорство трябва да бъде изоставено и преговорите да
започнат от нулата. Европейската комисия трябва да признае, че не е информирала обществеността за условията по
сделката, и "да натисне бутона рестарт" на преговорите по търговско споразумение, коментира Юрген Книрш, търговски
експерт от "Грийнпийс".
Според документите, цитирани от германски медии, правителството на САЩ е оказвало натиск на Европейския съюз да
смекчи или дори да премахне защитата на околната среда и потребителите в преговорите по съвместното споразумение
за свободна търговия. Вашингтон е заплашвал ЕС да блокира усилията за облекчаване на износа на европейски
автомобили, ако Европа не склони да разреши продажбата на още американски земеделски продукти, както и на
генномодифицирани продукти в Европа. В САЩ е разрешено отглеждането на над 170 ГМО култури, от които само 1 е
позволена за отглеждане в ЕС. САЩ отказвали и да отстъпят пред ЕС по въпроса за замяна на частните арбитражи при
разглеждане на търговски и инвестиционни спорове с прозрачни национални търговски съдилища. Вашингтон също така
се противопоставял и на европейския принцип, че продуктите могат да бъдат разрешени за продажба само ако се докаже,
че не са вредни за човешкото здраве и околната среда.
Преговорите по ТТИП бяха водеща тема в разговорите между президента на САЩ Барак Обама и германския канцлер
Ангела Меркел при посещението на Обама в Германия миналата седмица. Преговорите по ТТИП се водят при плътно
закрити врати, на депутатите в европейските страни се позволява да четат част от преговорните документи при пълна
секретност.
Европейският комисар по търговията Сесилия Малмстрьом коментира в блога си вчера, че има много недоразумения
около изтеклите документи. Според нея документите, представени от "Грийнпийс", отразяват "позициите на всяка страна
в преговорите, нищо повече". Тя посочи още, че "не трябва да бъде изненада, че има области, където ЕС и САЩ имат
различни виждания".

√ За лечение на болести без опасност за живота ще се чака
Здравното министерство прави втори опит да раздели двата пакета на НЗОК
Вече и в закона е гарантирано, че спешните случаи ще са в основния пакет.
Министерството на здравеопазването започва втория опит за разделяне на основен и допълнителен на пакета лечение,
плащан от здравната каса. За обществено обсъждане е публикувана поправка в Закона за здравното осигуряване, в която
се описва за кои болести и състояния ще има гарантирано лечение и за кои пациентите ще чакат.
Пакетът вече веднъж беше разделен, но малко преди да влезе в сила, Конституционният съд обяви текста в закона за
противоконституционен, тъй като беше прекалено общ и нямаше критерии, по които да се определя в поднормативните
актове кои пациенти ще трябва да чакат и кои не. Заради решението на КС и тази година здравната каса работи само по
един основен пакет, а разделянето му е отложено за 2017 г.
В отменения текст пишеше само, че пакетът, поеман от НЗОК, е основен и допълнителен, а кои болести къде попадат и
колко време се чака за лечение по допълнителния пакет, се определя с наредба на здравното министерство. МЗ написа и
съответната наредба, като само в допълнителния пакет попаднаха едва 3 клинични пътеки. Тя обаче също беше отменена.
В новия текст на закона е описано как се определя кои заболявания попадат в двата пакета - дали лечението трябва да се
осъществи незабавно, или може да се планира "за изпълнение в съответствие със стадия, развитието, тежестта и остротата
на съответното заболяване и състояние". Уточнява се още, че в основния пакет се гарантира здравна закрила на рискови
групи - деца, бременни, родилки, хора със заболявания и състояния, които могат да доведат до смърт или тежки
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увреждания. В основния пакет влизат медицински дейности, свързани с промоция, профилактика и ранно откриване на
заболявания, диагностика и лечение на лица със спешни състояния, диагностика и лечение на остри или внезапно
възникнали заболявания или състояния, диагностика и лечение на травми и отравяния, диагностика и лечение на
заболявания и състояния при деца, бременни и родилки, диагностика и лечение на онкологични,сърдечносъдови и
инфекциозни заболявания, на заболявания и състояния при трансплантирани пациенти, диагностика и лечение на всички
състояния, възникнали в резултат на внезапно настъпила промяна в хода на съществуващо диагностицирано или хронично
заболяване, при които отлагането на лечението може да доведе до влошаване на състоянието, диагностика и лечение на
дентални заболявания при спешни състояния.
В допълнителния влиза лечението на "заболявания или състояния, които не водят до непосредствена заплаха за живота
или трайно увреждане на здравето и при които медицинските дейности могат да бъдат планирани във времето без
опасност от влошаване на състоянието и степента или стадия на развитие на болестта". Срокът, в който пациентите от
допълнителния пакет могат да чакат за лечение, се определя от наредба на здравното министерство. В момента той е два
месеца.

√ 150 000 българи се осигуряват сами
Заетите у нас, които сами плащат осигуровките си за всички рискове, се увеличават в последните няколко години. Миналата
година близо 149 хил. българи са се самоосигурявали, показват данните на Националния осигурителен институт за 2015 г.
От 2010 г. насам броят им е нараснал с около 23 хил. Тук се включват и земеделските стопани. За миналата година средният
осигурителен доход на самоосигуряващите се без земеделските стопани е 446 лв. и 80 ст. Това е с около 2 лева повече от
предишната година. Само за пенсия се осигуряват още 85 600 българи.
Работещите от трета категория, които правят вноски за пенсия, са малко над 2.2 млн. души. Спрямо 2014 г. те са се
увеличили с около 40 хил. души. Те са внасяли за пенсия в държавното осигуряване върху доход от 739 лв. Средният
осигурителен доход се е увеличил с малко над 6 на сто спрямо по-миналата година, което се дължи основно на
увеличените минимални осигурителни прагове за икономическите дейности. Близо 110 хил. са работещите в тежкия труд
- от първа и втора категория, като техният осигурителен доход е 993 лв. Това е с 4 на сто повече от предишната година.
Работещите тежък труд са с около 3 хил. повече от 2014 г.
ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ
С високи доходи за осигуряване са тези, на които държавата плаща вноските - държавните служители, съдиите и
прокурорите, членовете на избирателните комисии. Техният осигурителен доход за миналата година е 1442 лв. 55 133
души в тази категория е осигурявала държавата миналата година. Близо 72 хил. са военните, следователите и
разузнавачите, които държавата е осигурявала върху 1093 лв. Той е с 1.5 на сто по-висок от предишната година. Хората в
тази група са намалели с около 4 хил. души спрямо 2014 г.

Инвестор.бг
√ Инвестициите във водния сектор ще минат през ръст на цените, очаква експерт
Сериозният дебат за цените ще се случи в края на тази година, заяви председателят на Българската асоциация по
водите
Реформата във водния сектор се прави, за да се осъществяват инвестиции. Голяма част от тях обаче ще минат през цените.
Това заяви председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) инж. Иван Иванов пред Bloomberg TV Bulgaria.
Повод за коментара е поскъпването на водата в София, която от 1 май струва 1,82 лв. с ДДС при досегашна цена 1,76 лв. с
ДДС. Иванов припомни, че актуализация на цената на водата в София не е била правена от юли 2012 г., така че
увеличението от 3%, или с 6 ст. за кубик според него е резонно.
Всички ВиК оператори претендират, че консумацията на вода пада и това е основният им спор с регулатора, коментира
той. По думите му КЕВР гледа малко по-консервативно на данните за потреблението, а операторите искат малко поагресивно да се прогнозират намаленията и това води до различни гледни точки за цените.
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„В цял свят консумацията на вода пада. Причината са технологичните придобивки, по-икономичните уреди и призивите за
екологично ползване на водния ресурс“, каза инж. Иванов. Той отчете, че малките населени места бързо се обезлюдяват
и там със сигурност консумацията намалява.
Според председателя на БАВ в момента водната реформа, за която ЕК настоява, има конкретни резултати – наблюдаваме
окрупняване на оператори, реформи при регулирането, създаден е един нов играч – водните асоциации във всяка
административна област.
Той припомни още, че 17% е нормата на възвращаемост на собствен капитал на „Софийска вода“. Според него, ако се
завиши нормата и при другите оператори, това може да реши въпроса с необходимите средства за инвестиции.
„Сериозният дебат за цените ще се случи в края на тази година, когато ще се разглеждат 5-годишните бизнес планове на
водните оператори. Те ще бъдат предадени в общините до средата на годината. Това ще е кулминацията на реформата,
която се прави, за да се осъществяват инвестиции, а голяма част от тях ще минат през цените“, каза той.
Според него е най-важно потребителите да са сигурни, че заплатените от тях средства отиват по предназначение.

√ БАБХ дава 5 млн. лв. за авиационна обработка след зараза по животните
Пръскането от въздуха трябва да бъде проведено спешно, заявява Агенцията по храните
5 млн. лв. ще струва авиационната обработка, която трябва да спре разпространението на болестта по едрите преживни
животни заразен нодуларен дерматит. Това става ясно от обществена поръчка на Българска агенция по безопасност на
храните (БАБХ). Процедурата е договаряне без предварително обявление.
Агенцията посочва, че инсектицидни обработки трябва да бъдат проведени спешно и това е причината за избор на
процедура.
Разпространението на болестта в страната би довело до огромни стопански и икономически загуби за българското
животновъдство, допълват от БАБХ.
В момента заразата е засечена в 14 огнища.
Пръскането от въздуха трябва да стане по време на активния летеж на инсектите, като започне от областите с констатирано
заболяване Хасково, Стара Загора, Пловдив и граничещи с Турция и Гърция области – Бургас, Ямбол, Кърджали, Смолян и
Благоевград.
По-рано БАБХ съобщи, че започва и ваксинация на животните в засегнатите общини.
Покана е изпратена до ДДЗД „Биовета Еър“.

√ Фермерите с проекти за инвестиции в стопанствата искат най-вече техника
Мярката не е успяла да създаде подходящи стимули за по-устойчиви инвестиции, сочи анализ на ИнтелиАгро
Възможностите за подпомагане на инвестиции в земеделските стопанства винаги са се радвали на огромен интерес от
страна на фермерите. Това се потвърди за пореден път с първия прием по подмярка 4.1 от Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. от април 2015 година.
Бяха подадени рекордните 3359 заявления на обща стойност около 2 млрд. лв., а заявената по тях субсидия надхвърли
обявения бюджет над 4 пъти, се казва в анализ, публикуван от ИнтелиАгро.
Заради огромният интерес и мудната работа на ДФ „Земеделие“ част от подалите проекти с възможност за сключване на
договор все още чакат финална обработка на документите си.
Лидери по брой подадени проекти се оказаха областите Пловдив – с 298 проекта, или близо 9% от всички, Плевен – 240
(7%) и Бургас – 226 проекта (6,7%). Традиционно най-малък брой предложения бе подаден от област Смолян – 7.
Основният интерес от страна на земеделците бе за закупуване на земеделска техника – 2168 проекта (две трети от всички)
са били изцяло насочени към такава инвестиция.
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Проектите, включващи и други елементи (строително-монтажни работи - СМР, оборудване, създаване на трайни
насаждения и пр.) са били едва 1191.
Тези резултати говорят, че мярката не е успяла да създаде подходящи стимули за по-трайни и устойчиви инвестиции в
стопанствата.
Въведеният нов критерий по подмярката за предстоящия прием, който дава 10 точки на проекти, в които поне 65% от
разходите са свързани със СМР или оборудване различно от земеделската техника, само частично се опитва да адресира
този проблем.
След първия етап
На първия етап от прегледа на подадените проектни предложения минималния брой точки по ранкинга бе определен на
43. Това означаваше 730 одобрени проекта, или 22% от всички подадени. Как са разпределени инвестиционните
предложения спрямо критериите за оценка и приоритетните области?
От всички 730 заявления, 58% са били свързани с производство на биологична продукция или на стопанства в преход към
биологично производство.
Огромното изкривяване (под 2% от всички стопанства в сектора са био или в преход) се дължи на оставената „вратичка“ от
МЗХ точки за био да се получават и от ферми, току що минали „в преход“ към био. Тази вратичка ще бъде затворена през
новия прием, но вредата от нея в предходния няма как да бъде заличена.
По направления най-много подадени предложения е имало в сектор „плодове и зеленчуци“ – 347 броя за 265 млн. лв.
(средна стойност на проектно предложение от 764 хил. лв.), следван от сектор „животновъдство“ – 265 броя за 241 млн.
лв. (средна стойност 909 хил. лв.) и етерично-маслени – 67 броя за 40 млн. лв. (средна стойност от 597 хил. лв.).
От разглежданите 730 предложения близо 15% или 106 бр. са били подадени от приоритетния Северозападен район.
Сумата на заявените по тях инвестиции е била на стойност 98 млн. лв.
Интересът от този регион като че ли накара МЗХ да понижи точките, присъждани на проекти от северозапада за новия
прием по 4.1. Дали това е оправдано? В действителност близо 14% от всички стопанствата в страната се намират в
Северозападна България, и от тази гледна точка е трудно да се заключи, че приоритизирането е дало особени предимства
на производителите там.
Междувременно една година след старта на приема числата изглеждат малко по различно. Проектите, които имат шанс
да получат финансиране, попадат в групата от 39 точки нагоре или около 1 000 заявления за подпомагане.
Сключени са около 600 договора за финансова помощ, а одобрена финансова помощ по тези проекти е около 256 млн. лв.
или 87% от определения за приема бюджет. Данните показват, че преобладаващата част от одобрените към момента
проекти, са насочени изцяло в сектор „Растениевъдство” (преди всичко от приоритетните сектори) – 369 или 70% от всички
обработени заявления. 27 на сто или 142 проекта са в сектор „Животновъдство”, а около 2% се изпълняват от смесени
стопанства.
Финансовата помощ за проектите в сектор „Растениевъдство” е 114 млн. лв., от които 12% или 14 млн. лв. са насочени към
приоритетната за подпомагане дейност с направление „Етерично-маслени и медицински култури”.
Останалите 88% са безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на дейности по производството на земеделски
продукти от сектор „Плодове и зеленчуци”. 21 на сто от одобрените проекти са на стопанства в преход към биологично
производство, за което бенефициентите са представили сключени договори за сертификация и контрол или са вече
сертифицирани производители на биологични продукти. Финансова помощ в рамките на подмярка 4.1 ще бъде
предоставена и за отглеждане на зеленчуци – оранжерийно производство.
Сериозен дял за животновъдството
68 млн. лв. или 37% от общия размер на одобрената субсидия са за подпомагане на земеделски стопани, чиято дейност е
насочена изцяло в сектор „Животновъдството”. Основната част от проектите (55 броя) са за производство на сурово краве
мляко, като инвестициите са насочени към достигането на съответния стандарт в областта – технологично обновяване на
съществуващи кравеферми, подобряване на сградния фонд, както и към закупуване на земеделска техника за обработка
на почвата с цел подобряване фуражния баланс на фермите.
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Финансова помощ ще бъде предоставена още за модернизиране на ферми с направление овцевъдство (за мляко и за
месо) – 25 броя, птицевъдство (бройлери за угояване и за яйца) – 3 броя, говедовъдство – 2 броя, свиневъдство – 2 броя и
пчеларство – 18 броя, както и за създаване на нова щраусова ферма.
Одобрени са проекти и за производство на козе и биволско мляко. Част от одобрените проекти в сектор „Животновъдство”
са за производство на биологични продукти, предимно за производство на био пчелен мед.
Земеделските производители, чиято дейност е насочена към смесени сектори - комбинация от растениевъдство и
животновъдство, ще получат финансова подкрепа в размер на 2 млн. лв.
А сега накъде?
Предстои финализиране на всички договори по подмярката като за тази цел ще бъдат използвани около 170 млн. евро от
бюджета й.

√ България - един от миньоните на ЕС
Страната ни заема едно от последните места в общността по показател влияние на посланика пред
европейските институции
България е на 28-о място по показател влиянието на своя посланик пред европейските институции, посочва Politico. След
нас са Люксембург, Хърватия, Македония и Албания.
В класацията са включени освен 28-те членки на ЕС и 6-те държави-кандидатки и сравнява колко е ефективен тандемът
"правителствен лидер – посланик" по време на срещите на върха и тяхната подготовка, за да си гарантират власт и влияние
в Брюксел . На тези срещи се вземат най-важните и най-трудните решения за общността.
Politico описва България като „нов член, извън еврозоната и Шенген, с продължаващи проблеми в управлението. Сред
миньоните в ЕС“.
Прогнозата за напред е, че няма да има промени в статута и влиянието на България.
Според Раян Хийт, водещ редактор в изданието, ниският рейтинг на България се дължи по-скоро на специалния механизъм
за мониторинг и заради смяната на четирима премиери за последните 3 г., отколкото на факта, че тя не е част от еврозоната
и Шенгенското споразумение.
Българският посланик към европейските институции в Брюксел е Димитър Цанчев. Той ни представлява от 2012 г., а
настоящото правителство удължи мандата му с още 4 години.
„Матрицата на властта“, както е наречена класацията, се оглавява от Германия заради влиянието на нейния лидер Ангела
Меркел. Следват я Италия, Великобритания, Франция и Турция. Най-добре представяща се в Брюксел от новите държави
е Унгария (6-то място) заради дългосрочната стратегия, която премиерът ѝ Виктор Орган гони в ЕС.
Politico смята, че тежестта в Брюксел не зависи пряко от това дали имаш място около масата на лидерите. Според тях
пример за това е Турция, която не е член на ЕС, но е класирана пета с тенденция към покачване, защото държи в ръцете си
ЕС със сделката за бежанците.
Рейтингът се получава, като се сравнят критерии в две групи - за лидера на страната и за посланика.
В първата група e взето предвид дали управлява стабилно или служебно правителство, заради което са свалени точки на
Испания и Ирландия. От значение е и дали лидерът има политически проблеми у дома, което отнема от силата на Полша
и Франция.
Гърция пък е „наказана“, защото създава политически проблеми на съюза. Естония и Малта се качват по-високо в
класацията, защото са най-добри в ЕС съответно в цифровизацията и миграцията. Президентът Далия Грибаускайте носи
авторитет на Литва, защото световните медии я търсят за мнение.
Лидерството на Германия си личи по решителността по време срещите на върха, докато Австрия предпочита да говори,
след като чуе съседите си. Според Politico Виена се представя най-зле според възможностите си заради политиката си на
затваряне на шенгенските граници и заради крайните си лидери.
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Работата на посланиците е била оценявана според това дали те са търсени от колегите си за правене на съюзи по теми от
общ интерес - тук най-високата оценка е за Дания и Холандия. Други показатели за оценка е и дали правителство слуша
съветите на своя посланик, какъвто е случаят с Кипър, може ли той да разчита на подкрепа в Европейския парламент извън
депутатите от своята страна и дали може да звънне по телефона по всяко време на еврокомисар, извън своя сънародник
в ЕК.
Професионалните дипломати се оценяват като плюс, а политическите назначения – като минус, за което са отнети точки
на Полша и Италия.
Влиянието на посланика се мери и според това дали държавният лидер се консултира първо с него по европейски въпроси
(Литва), или пък го оставя да научи последен за взетите решения (Унгария). За посланика се преценява и по личните им
отношения с премиера – дали са в непрекъсната връзка или е държан в изолация.

√ Ангелкова: Новата концепция за плажовете ще се обсъжда и с бизнеса
Важно е предварително да се чуе мнението на професионалистите, заяви министърът на туризма
отова е новата концепция за стопанисване на плажовете. Тя ще бъде обсъдена неформално с бизнеса, преди да бъде
предложена за обществено обсъждане. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в сутрешния блок на
Bulgaria ON AIR. Важно е предварително да се чуе мнението на професионалистите, така че текстовете да не създават
излишна полемика, а да бъдат работещи, обясни тя.
Концепцията предвижда плажовете да бъдат категоризирани в четири групи - според достъпа, релефа и други
характеристики. Ще последва промяна в методиката, по която се отдават под наем.
Към момента Министерството на туризма е обявило 24 процедури за отдаване на плажове под наем. Днес ще бъдат
обявени още шест. Целта е максимална скорост да се намерят стопани на тези плажове, които бяха с изтекли концесии,
каза още Ангелкова.
Министърът посочи, че се е състояла серия от срещи за предстоящия сезон с всички морски общини. Тази обиколка няма
да е последна, предстоят още такива в натоварените месеци. Едно от новите предложения, възникнали в хода на срещите,
е екипи на здравните инспекции и местните власти денонощно да мерят шума и да налагат глоби.
Това лято ни очаква много добър летен сезон и ръстове от всички ключови пазари. Трябва да предложим високо качество,
за да се върнат туристите и следващото лято. Министерството на туризма вече отговаря за стопанисването на плажовете и
ще следи да ли се спазват правилата, каза тя.
Всяка година неохраняемите плажове са около 90, така е и през тази година. От тях 14 са в област Добрич, 22 - в област
Варна и 54 - в област Бургас. Няма да бъдат охранявани трите плажа със специален статут - Корал, Иракли и Карадере.
"Къмпингите по нашето Черноморие са строени през 70-те и 80-те години. Трябва да отговорим на очакванията, но в
същото време да опазим природата, плажовете и морето, като предлагаме качествен продукт", коментира още Николина
Ангелкова.
По думите ѝ през този летен сезон България е предпочитана дестинация за лятна почивка. На първо място е засилен
интересът от Русия, като сме в техния топ 3 на предпочитани места за лятна почивка от външните дестинации.
Очаква се 30% ръст на туристите от Русия на база на ранните записвания, над 20% ръст от Германия, 15% от
Великобритания, 40% от Полша. За първи път има чартърни полети от Франция до Черноморието. От 3 до 5% ще е ръстът
на румънските туристи. Според министъра сме успели да привлечем голяма част от туристите на Гърция и Турция.

16

