Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

в. Монитор
√ У нас няма безработни, а хора без желание за работа или тапия
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България
- Г-н Велев, години наред се поставя проблемът с дефицита на кадри, но решение няма. Защо се получава така, че
работодателите не могат да намерят подходящи служители?
- Въпросът дори се изостри дотолкова, че стана най-голямата пречка за инвестиции у нас, по-голяма от корупцията.
Обърнете внимание на нещо. Според статистиката има 230 000 безработни у нас. Ако се ревизират числата обаче, се вижда,
че голяма част от тези хора са без образование и квалификация. На практика у нас няма безработни, а има хора, на които
не им се работи или пък не могат да работят това, което изисква пазарът на труда. Недостигът на човешки ресурси е първият
и най-важен проблем за всички работодателски организации и затова е изведен като приоритет за нас. Ако разполагаме с
човешки ресурси, икономическото ни развитие ще се подобри.
- В кои сфери най-вече ще липсват кадри тази година, от какво има нужда бизнесът?
- Най-вече имаме нужда от инженерно-технически кадри. Липсват всякакви инженери - софтуерни, машинни,
електроинженери. Има нужда и от оператори на машини, както и от заварчици, стругари, шлосери. В пиковите месеци пък
туризмът отчита остър недостиг на нискоквалифицирани кадри - хигиенисти, персонал в кухните, сервитьори. Практически
няма сфера без недостиг на човешки ресурс.
- Кажете според вас какъв е българският служител?
- Различен е, затова не бива да лепим етикети. Но като цяло стана ясно, че висококвалифициран и трудолюбив е по-скоро
мит. Вече не сме висококвалифицирани, а отдавна не сме трудолюбиви. Да не говорим, че повечето служители
оползотворяват само 60% от работното си време. През останалото имат различни почивки. Голям проблем е и
неграмотността. Ние сме на последно място в това отношение, както стана ясно от тестовете на PISA.
- Може ли наистина бизнесът да търси кадри още от студентската скамейка?
- Да, и това е много правилна стъпка. Има пилотни проекти, но проблемът е много по-дълбок. Защото за да ги търсим на
студентската скамейка, те трябва да са постъпили в университет. Знаете, че все по-малко младежи кандидатстват за
математически, природо-научни и технически специалности или пък ако са приети да учат, не ги завършват. Затова ние
предложихме въвеждането на държавни стипендии, които да привлекат млади хора. Тогава бизнесът ще им предложи
договор, както и допълнително заплащане към тези стипендии. И тук много се спекулира, че по този начин едва ли не ще
ги заробим, а всъщност става дума за взаимно съгласие.
- Казахте, че нямаме висококвалифицирани кадри. Проблемът е обаче, че те изтичат навън, как да се спре този процес?
- Факт е, че тези, които напускат, са много повече от тези, които идват у нас. В същото време държавата продължава да се
бори с безработицата, без да е разбрала, че такава вече всъщност няма. Просто има отделни групи хора, които са с
конкретни проблеми и те не са следствие на това, че няма работа.
- Вие вече поставихте въпроса за вноса на кадри.
- Да, това може да стане чрез съдействието на държавата чрез двустранни правителствени спогодби. По този начин работят
и другите държави. В Централна и Източна Европа проблемът също е много остър, но при нас положението е още по-зле
заради ниските доходи.
- На фона на политическата обстановка у нас и предстоящите избори оптимист ли сте за икономиката, какви са вашите
очаквания?
- За момента не може да се каже, че имаме политическа нестабилност. Предстоят предсрочни избори. Може да се появи
такава, ако дълго време не може да се състави кабинет. Засега обстановката е нормална. Вярно е, че се сменят няколко
кабинета и държавната администрация не работи ефективно, няма и парламент, който да прави законодателни промени.
Безспорно това са фактори, които може да способстват за забавянето на икономическия растеж. Но засега растеж има, тъй
като голяма част от БВП се формира на външните пазари. Така че засега прогнозираме сравнително висок темп на развитие.
- Хората могат ли да очакват по-високи заплати, бонуси от страна на работодатели?
- Всъщност заплатите у нас растат най-бързо в целия Европейски съюз. Ръстът на заплатите изпреварва ръста на
производителността и това е тенденция от години. Мога да дам пример от миналата година, когато ръстът на заплатите е
8%, а на производителността - 3%. Това не е добре като явление.
- Дали обаче един млад студент ще избере реализация тук заради стипендия, вместо да е по-високо заплатен в Германия
например?
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- Стипендията ще се плаща, ако има договор. Сключвайки такъв, младежите се съгласяват да работят няколко години в
страната. Иначе трябва да върне стипендията, което не е проблем. Особено ако е нает навън на много по-висока заплата.
- Преди няколко дни работодателски организации се обявихте против зеления рекет. Какво точно имате предвид?
- Става дума за псевдоекологични организации, които рекетират бизнеса и обслужват нечии интереси. Те не са обществени
и съвсем не защитават природата. Напротив, дори спират инвестиции. Но картината е ясна, редица протести се правят
далеч не спонтанно, а срещу заплащане от конкуренти, които искат да спечелят даден обект. Трябва да се намалят тези
случаи, за да не гоним инвестиции.
- Поискахте да се присъединим и към Европейския банков съюз и ERM II през 2017 г. Готови ли сме обаче, не е ли
прибързана стъпка?
- Ние смятаме, че отговаряме на всички формални изисквания и трябва да кандидатстваме незабавно. Дори служебното
правителство може да направи това, няма никаква пречка. Смятам, че дори ще е добър знак. Това не означава, че сме
влезли в еврозоната. Дори и да си представим апокалиптичен сценарий, че еврото изчезва, няма проблеми. Ако обаче
всичко е наред и Европа се развива добре, ние не можем да влезем в еврозоната, ако не кандидатстваме сега. Няма
пасиви, затова трябва да го направим час по-скоро.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дневник
√ Герджиков уволни шефовете на пътната агенция и на фирмата, ремонтираща "Ечемишка"
Премиерът Огнян Герджиков освободи от длъжност председателя на управителния съвет на агенция "Пътна
инфраструктура" Дончо Атанасов и изпълнителния директор на държавното "Автомагистрали" ЕАД Парашкев Кръстев,
съобщи БТА.
Престъпната небрежност трябва да се санкционира, заяви в Министерския съвет служебният премиер след като в неделя
жена загина след като осветително тяло в неремонтирания с десетилетия тунел "Ечемишка" падна върху колата, с която
пътуваше жертвата.
На директора на дирекция "Поддържане на пътна инфраструктура" в АПИ Георги Златев е прекратено служебното
правоотношение, каза още премиерът и допълни, че Златев сам е подал оставка.
Премиерът посочи, че настоява служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Спас Попниколов да
освободи от длъжност директора на Областно пътно управление - София Веселин Николов и началника на Районна пътна
служба "Хемус" Боян Игнатов.
Герджиков съобщи, че е разпоредил на министър Попниколов да бъде направен пълен преглед на всички съоръжения по
магистралите и каза, че поема личен ангажимент движението по магистрала "Хемус" през злополучния тунел да бъде
пуснато в понеделник, 13 февруари.
Министър Попниколов съобщи, че предлага на премиера за председател на управителния съвет на агенцията да бъде
назначен Пирин Пенчев, а за изпълнителен директор на "Автомагистрали" ЕАД Валентин Николов.
Пирин Пенчев е бил "зам.-директор с ресор строителство, поддържане и експлоатация на републиканската пътна мрежа и
проектна готовност в АПИ". Пенчев е в пътната агенция през 2006 г. По това време изпълнителен директор на агенцията бе
Веселин Георгиев - Батко, който стана известен със скандал при възлагане на поръчки за пътни ремонти на братята си,
припомня capital.bg. След това Пенчев е прокурист на софийската проектантска фирма "Трансконсулт бг". Фирмата
изпълнява поръчки на АПИ за консултантски услуги и надзор, като последната възложена е от юли 2016 г. според регистъра
на Агенцията за обществени поръчки. От седмица преди инцидента в тунел "Ечемишка" датира нотариална заверка на
декларация за оттегляне на Пенчев от компанията.
Новият директор на "Автомагистрали" Валентин Николов вече е бил в управлението на дружеството от октомври 2009 г.
до януари 2012 г., когато е бил освободен от бившия министър Лиляна Павлова. Причината бе снежната блокада,
задържала хиляди хора на магистрала "Хемус" тогава.

в.24 часа
√ Министърът на транспорта освободи шефовете на БДЖ и НКЖИ
Служебният министър на транспорта Христо Алексиев е разпоредил промяна в борда на директорите на БДЖ. От борда е
изваден досегашният изп. директор Владимир Владимиров, а на негово място е влязъл Георги Друмев. Бордът ще трябва
да избере изпълнителен директор, като това ще бъде Друмев. Със заповед на министъра е освободен шефът на НКЖИ
Милчо Ламбрев и е назначен Красимир Папукчийски. Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти
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Българско национално радио
√ НСИ: Подобрение на промишленото производство, влошаване на строителството и стагнация при търговията на
дребно през декември
Проучване на Националния статистически институт (НСИ) отчита в края на 2016-а година подобрение на промишленото
производство, но при влошаване на активността в строителството и стагнация при търговията на дребно.
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през декември с 2,1
пункта в сравнение с ноември, когато беше отчетено повишение с 1,6%, като това представлява подобрение на
производството за шести от дванадесетте месеца на миналата година.
Спрямо година по-рано календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира солидно повишение
от 6,9% (спрямо декември 2015-а) след растеж от 4,3 на сто през предходния месец.
През декември увеличение с 3,9% спрямо месец по-рано е регистрирано в преработващата промишленост и с 1,3% при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост е отчетено
намаление с 1,4 на сто. На годишна база производството в добивната промишленост се повишава с 2,5%, преработващата
промишленост нараства с 9,6%, а производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се свива с 0,3
на сто.
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" през декември е с 2,1% под равнището от
ноември, когато беше отчетен солиден растеж с цели 4,7%, представляващ първо подобрение в строителството от август
насам. Продукцията на гражданското и инженерно строителство намалява с 4,6%, докато продукцията от жилищно и
сградно строителство бележи минимално увеличение с 0,1 на сто.
На годишна база строителната продукция регистрира спад с цели 9,7% след понижение с 3,5% през ноември, влошавайки
се по този начин през всеки месец от изминалата година.
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през последния месец на 2016 година. През декември
оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, остана почти без промяна, повишавайки се
с едва 0,1% спрямо ноември, когато обаче нарасна с 0,9%, докато на годишна база търговският оборот се увеличи с 3,5%
след скок с цели 6,1% месец по-рано.
Днешните данни предполагат за наличието на стабилизация на растежа на българската икономика през последното
тримесечие на 2016 година след известно негово забавяне през трите месеца до края на септември.
През следващата седмица (на 14-и февруари) НСИ ще представи експресна оценка на растежа на БВП на България през
четвъртото тримесечие на 2016-а година.

В. „Сега“
√ Пореден министър ще стабилизира енергетиката
Потреблението на природен газ през януари е рекордно от началото на века до сега
Държавните фирми за пореден път влизат в режим на икономии. Основна цел на новия служебен министър на
енергетиката Николай Павлов ще бъде да се постигне физическата стабилност и подобряването на финансовото състояние
на сектора, обяви той вчера.
"Има дружества, които са в отлично финансово състояние. Има и такива, в които има по какво да се работи. Беше назначен
пълен анализ за всяко едно дружество, ежедневно разговаряме с ръководствата им, изискванията към тях са големи оптимизация на паричните потоци", заяви Павлов на първата си пресконференция след оглавяването на министерството.
По думите му първите резултати са налице, но трябва да минат всички разговори и да приключи финансовата 2016 година.
"В края на месеца или началото на следващия ще обявим кое дружество какви финансови резерви има", обясни Павлов.
От думите му не се разбра дали промените в бордовете на държавните фирми ще продължат. Преди ден с цел
"оптимизация" с нови шефове се сдобиха АЕЦ "Козлодуй", НЕК и общественият доставчик "Булгаргаз".
При нужда самите дружества щели да предложат промени в Закона за енергетиката, които да бъдат гласувани от
следващото редовно правителство. Не е ясно обаче защо е нужно икономиите да минават през закон. Справка на в. "Сега"
от миналата година например показа, че много от държавните фирми в сектора драстично са увеличили разходите си за
външни услуги. За първото полугодие на 2016 г. например само БЕХ е увеличил разходите си по това перо със 112% до
почти 1 млн. лв.
"Моят опит от "Булгаргаз" показва, че за една година от едно фалирало дружество може да се направи едно прекрасно
дружество - финансово стабилно и уважавано от всички контрагенти", обясни Павлов, който досега бе шеф на обществения
доставчик.
На пестеливост заложи в началото на мандата си и предшественичката на Павлов - Теменужка Петкова. Тя дори заръча
държавните фирми в енергетиката да свият разходите си с 10%, за да спестят пари. В крайна сметка обаче ефектът се оказа
спорен, а мярката - недостатъчна, тъй като част от дружествата продължиха да трупат загуби.
РЕКОРДИ
Заради студеното време от Нова година до сега е увеличено потреблението и товарите в електроенергетиката са
достигнали над 8000 мВтч, обяви Николай Павлов. Рекордно е било и потреблението на природен газ. От 2000 г. не е
регистрирано потребление над 16.7 млн. куб. м за денонощие. Основните потребители на природен газ са били
топлофикационните дружества. В газовия сектор няма проблем с доставките и с транзита, посочи още служебният
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министър. Заради високите товари се наложи износът на ток да бъде спрян. Това пък е довело до реакция от страна на
Европейската комисия, макар засега да няма конкретни обвинения за нарушения от българска страна. Износът на
електроенергия се подновява от днес.

Българско национално радио
√ България се включва във второто издание на Европейската седмица в подкрепа на стартиращи компании
България се включва във второто издание на Европейската седмица в подкрепа на стартиращи компании с организирани
събития в София, Пловдив и Варна. Миналата година страната ни участва в инициативата с 15 000 нови предприятия.
Тази година събитията в рамките на седмицата ще бъдат посветени на иновациите и предприемаческата среда в България.
Инициативата е подкрепена от Европейската комисия и е част от усилията в помощ на икономическия растеж и
създаването на нови работни места чрез осигуряването на подкрепа за стартиращи предприятия. Дискусиите са посветени
на усилията за правене на бизнес у нас, на европейските и нашите програми в подкрепа на бизнес средата и дават примери
на български проекти за развитието от идеята до успешната компания.

в. 24 часа
√ България възстанови износа на електричество
От полунощ България възстанови износа на ток, съобщи БНТ. Той беше временно спрян в началото на януари заради
рекордно високото потребление на електрическа енергия в студеното време.
Вчера служебният министър на енергетиката Николай Павлов увери, че електроенергийната система на страната работи
стабилно. Резервите от въглища във всички ТЕЦ-ове са възстановени след екстремно ниските температури през януари.

Investor.bg
√ Кредитите на домакинствата и бизнеса се повишават слабо към края на 2016 г.
Общият размер на кредитите надхвърля 49 млрд. лв. към края на последното тримесечие, като се повишава с 1% на
годишна база
Кредитите на бизнеса, домакинствата и нетърговски организации, които ги обслужват (НТООД), са в общ размер на 49,245
млрд. лв. към края на четвъртото тримесечие на 2016 г., като се повишават с 1% на годишна база в сравнение с годишното
намаление от 0,6% в края на септември миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна
банка (БНБ).
Общо броят на кредитите за тези сектори е 2,742 млн., като на годишна база намалява с 0,3% при 2,4% годишно понижение
в края на септември 2016 г.
В края на декември 2016 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези кредити се понижава с 0,7%, а размерът
им се увеличава с 0,4%, показва още статистиката на централната банка.
Кредитите на сектор „Нефинансови предприятия“ са 139 хил. броя в края на последното тримесечие на 2016 година. Броят
им нараства на годишна база с 4,1% в края на декември 2016 г. при годишен ръст от 1,1% в края на предходното
тримесечие. Размерът на тези кредити е 30,732 млрд. лева, като той нараства с 0,4% на годишна база.
Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор "Нефинансови предприятия" намалява с 0,4%, а
размерът им се увеличава с 0,3%.
При нефинансовите предприятия най-голям е годишният ръст на кредитите до 1000 лв. - с 15,7% в сравнение със същото
тримесечие на предходната година. Спрямо третото тримесечие те се увеличават с 1,1%.
В края на декември броят на кредитите на домакинствата и нетърговските организации намалява с 0,5% на годишна база,
като достигат 2,603 млн. броя, при 2,6% годишно понижение в края на третото тримесечие на 2016 г. Размерът им нараства
на годишна база с 2%, достигайки 18,513 млрд. лева. В края на декември 2016 г. в сравнение с края на септември 2016 г.
броят на тези кредити спада с 0,7%, а размерът им се увеличава с 0,5%.
С най-много на годишна база се увеличава броя на кредитите над 1 млн. лв. - с ръст от 108% до 181 броя в края на декември
2016 г. Тези над 500 хил. лв. до 1 млн. лв. бележат годишен ръст от 51,7% до 585 броя.

В. „Монитор“
√ Пристигат първите партиди с оборудването за „Белене”
От следващия месец ще започнат доставките на произведеното в Русия и платено от България оборудване за спряния
проект за изграждането на втората атомна електроцентрала, съобщи днес служебният министър на енергетиката Николай
Павлов. По думите графикът на пристигане ще бъде уточнен допълнително, защото то се събирало от различни заводи на
„Атомстройекспорт”.
Оборудването стана българска собственост след като на 8 декември 2016 г. "Националната електрическа компания"
преведе 601,6 млн. евро по сметката на "Атомстройекспорт", след като бе осъдена от руската страна в Международния
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търговски арбитраж в Женева. Плащането на сумата преди средата на декември даде възможност да се спестят 90 млн.
лв. лихви.

В. „Стандарт“
√ Изнасяме земеделска продукция за 7-8 млрд.
„За 10 години чрез фондовете на ЕС в агросектора влязоха 10 млрд. лв. по първи стълб на Общата селскостопанска
политика чрез директни плащания и над 6,4 млрд. лева по Програмата за развитие на селските райони". Това заяви зам.министърът на земеделието доц. д-р Светла Янчева при официалното откриване на Петата национална среща на
земеделските производители в к.к. „Златни пясъци". По думите й, инвестициите са повишили жизнеността на стопанствата
и са увеличили тяхната конкурентоспособност.
„Българското земеделие днес е достоен конкурент в общото европейско семейство – модерно, високотехнологично,
отговарящо на съвременните изисквания и стандарти за безопасност на храни и фуражи и хуманно отношение към
животните, както и за опазване на околната среда", каза още доц. Светла Янчева. Тя подчерта, че финансовата подкрепа в
рамките на Общата селскостопанска политика е оказала силно влияние върху българския износ на земеделска продукция.
Заместник-министър Янчева уточни, че близо 4 пъти е нараснал износът от 2006 г. насам и през последните три години се
движи между 7 и 8 милиарда лева.
„Общата селскостопанска политика трябва да продължи да заема централно място в приоритетите на ЕС и да остане силна
и финансово обезпечена", категорична бе тя. Доц. д-р Светла Янчева допълни, че от първостепенно значение за България
са инструментите, доказали своята ефективност, като директните плащания и обвързаната с производството подкрепа,
които трябва да останат неразделна част от Общата селскостопанска политика и през следващия период.
„За нас е важно да се предвиди по-висок процент на финансиране за по-слабите региони в ЕС", каза още тя.

В. „Стандарт“
√ 19 800 лв. на студент за да започне бизнес
Държавата ще дава до 19 800 лв. от бюджета на студенти и докторанти с идеи за да стартират свой бизнес. Министърът на
икономиката Теодор Седларски разпореди стартиране на процедурата по изпълнението на проект "Техностарт 3 –
Насърчаване на иновационната активност на младите хора". Целта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и
жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през тази година) да реализират проектите
си и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез
безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми. Финансирането ще бъде в размер на 90% от
стойността на проекта или до 19 800 лв. за всеки одобрен бизнес план. Всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя
фирма и да осигури собствен принос от 10% от общия размер на финансирането или до 2 200 лв.
По проекта са планирани 300 000 лв. от бюджета на Министерството на икономиката. "Техностарт 3" финансира
стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Допустимите разходи
по проектите са за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи; разходи за ток, вода, отопление и
наем; за консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси. Очаква се процедурата да бъде открита за
кандидатстване през март.

Медиапул
√ Все още части от София са без парно и топла вода
Аварията в топлоподаването в София все още не може да бъде отстранена напълно и части от столицата продължават да
са на студено и без топла вода, съобщава бТВ в четвъртък.
Продължава работата за пускане на парното и топлата вода към кв. “Люлин” 4 и 5 част, след като беше възстановено
топлоподаването към 3 и 4 част.
В сряда вечер пък бе открит робив, за отстраняването на който се е наложило спирането на топлото към “Надежда” 3, 4, 5
и 6. Всички аварийни екипи на топлорайон “Люлин” са включени в отстраняването на авариите и са работили включително
и през нощта.
За отстраняването на пробив на топлопровод на „Цариградско шосе” бе спряно топлоподаването към "Младост” 1, 1А, 2,
3 и 4, "Студентски град”, "Витоша”, "Дървеница”, "Мусагеница” и част от "Малинова Долина”.
Авариите се оказаха с невиждани размери и не е ясно кога ситуацията ще бъде овладяна, тъй като тръбите са спукани на
много места.
В сряда стана ясно, че причината е безпрецедентна ситуация, при която една след друга гърмят помпени станции заради
токов удар, след тях следват хидравлични удари, които водят до избиване на тръбопроводи. Само за последните три дни
са отстранени 11 такива аварии. Такова нещо не се е случвало за последните 26 години. Това заяви ръководството на
"Топлофикация София" пред комисията по икономическа политика на Столичния общински съвет.
Според БТВ пък в части от центъра на столицата продължава да няма отопление и топла вода вече четвърти ден, въпреки
че според официалния уебсайт на "Топлофикация" проблем няма.
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В кварталите със спряно парно днес и утре са неучебни дни, но всички детски градини ще работят с алтернативно
отопление.

в. Труд
√ Не са установени надписвания на сметки при проверките на ЕРП-тата
Не са установени надписвания на сметки при проверките на ЕРП-тата. Това са показали съвместните проверки на
Министерството на енергетиката и КЕВР в трите електроразпределителни дружества заради рекордното потребление на
ток.
Проверени са над 150 произволно избрани електромера на битови клиенти на трите дружества – ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про,
каза зам.-министърът на енергетиката Константин Делисивков на брифинг.
Установени са само няколко повредени електромера и няколко, при които е имало разминаване при превключването от
нощна на дневна тарифа в рамките на 20 минути.
„Навсякъде е спазен нормативно определеният срок от 31 дни за отчитане“, каза още зам.–министър Делисивков.
Във връзка с проверките на „Топлофикация София“ той уточни, че Министерството на енергетиката може да направи
проверка на техническото състояние в топлофикационните дружества, а контролът относно ценовата политика е в
правомощията на КЕВР.
„Очакваме отговора на „Топлофикация“ какво е предизвикало прекъсването и авариите в столицата, какъв е броят на
засегнатите и какви мерки се прилагат, за да бъдат отстранени. Това, което е в нашите правомощия, ще го направим“,
посочи той.

Медиапул
√ Безплатен градски транспорт в София при смог
Фандъкова предлага национална програма за подмяна на отоплителните уреди с по-екологични
От март при превишаване на нормите за запрашаване с фини прахови частици в София градският транспорт ще е безплатен,
а в замърсените зони ще се ограничава движението на автомобили. Това са част от мерките, представени от столичния
кмет Йорданка Фандъкова пред журналисти в сряда. Предложенията ще бъдат разгледани от Столичния общински съвет
на 23 февруари, каза Лорита Радева, председател на комисията по екология в СОС.
Механизмът за вземане на решение за обявяване на свободно пътуване в градския транспорт предстои да се прецизира и
одобри от различните комисии в общината.
От началото на годината почти всеки ден столичани са дишали мръсен въздух. Запрашаването е било значително над
нормите, в някои дни повече от осем пъти над пределно допустимото, показват данните от Изпълнителната агенция по
околна среда.
Нормата за наличие на фини прахови частици във въздуха е до 50 mg/Nm3 и е допустимо тя да бъде превишена до 35 пъти
в една календарна година. Измервателната станция в район "Надежда" от 1 януари досега е отчела вече 30 дни
превишаване на нормата.
С цел да привлече внимание към проблема, който нарежда столицата на първо място по мръсен въздух в ЕС и удря найтежко децата, емблематични паметници в София осъмнаха с противогази в акция на "Спаси София".
Представените от Столична община данни показват, че фините прахови частици са единственият показател от
замърсителите на атмосферния въздух, с който София не е успяла да се справи през последните години.
"До преди 10 години имахме замърсяване с цялата Менделеева таблица. След спирането на Кремиковци и предприетите
мерки вече няма замърсяване с азотни оксиди, въглероден оксид, серен оксид, бензен", отчете столичният кмет Йорданка
Фандъкова при представянето на Програмата за качествата на атмосферния въздух в София до 2020 г.
Тя не приема обвиненията, че общината нищо не се прави за подобряването на въздуха в столицата. "Но няма да е вярно
и ако се каже, че е направено достатъчно", каза Фандъкова.
Според нея за справянето със ситуацията се изискват координирани действия между всички държавни институции и
общината. Фандъкова разчита и на активната гражданска позиция, защото чистотата на въздуха зависи от всички нас.
Спиране на дизеловите коли без катализатор
Спиране от движение на автомобилите с дизелово гориво, които са без катализатори, е друга мярка, чието изпълнение е
започнало още в сряда. Имам уверение от "Пътна полиция", че са започнали проверки на автомобилите за наличие на
катализатори, каза Фандъкова.
Столична община предлага и въвеждането на задължителен екологичен маркер на автомобилите. Целта е по този начин
най-големите замърсители сред превозните средства да бъдат спирани от движение, когато замърсяването на въздуха е
над нормите.
По-често миене на улиците и повече дървета
Увеличаване на честотата на миене на улици и повече засадени дървета са други краткосрочни мерки за подобряване на
качеството на въздуха.
Миенето на софийските улици вече започна и е финансово обезпечено, каза Фандъкова. През миналата година улиците по
отчет са били мити 12 пъти, но БСП изказа съмнения това да се е случило. Не бяха представени данни колко пъти ще се
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мият през тази година. Фандъкова обеща да се публикува списък кога и кои улици ще бъдат мити, за да има граждански
контрол дали това се случва.
Ще бъдат засадени и 1200 дървета по основните булеварди и 200 дка с гори в крайградските зони през тази година. Досега
са се садили средно по 650 дървета годишно по основните булеварди.
Засилва се контролът и върху строителните обекти. Камионите с отпадъците ще трябва да имат покривало, а гумите им
задължително да са измити от калта и прахоляка.
Подмяна на неекологичните отоплителни уреди
Столичният кмет предлага още мащабна национална програма след тази за санирането – за подмяна на неекологичните
отоплителни уреди с такива, които по-малко замърсяват околната среда. Тази програма обаче няма да е безплатна, а по
нея ще се предлагат нисколихвени кредити или частично финансиране.
Тестово от какво точно имат нужда домакинствата ще стане ясно след реализирането на проект по оперативна програма
"Околна среда". Това може да бъде поставяне на филтри в комините, замяна на печките с твърдо гориво със соларни
панели или друг вид отопление, което не замърсява въздуха, каза Фандъкова.
Продължават и досегашните политики
Ще продължи и изпълнението на досегашните политики, които вече са дали резултат.
Това е разширяването на метрото, което е спестява 75 000 тона вредни емисии годишно, а след две години с пускането на
третия лъч в него ще се возят половин милион столичани, а спестените вредни емисии ще нараснат на 90 000 тона годишно.
Модернизацията на градския транспорт с купуването на нови автобуси и трамваи е другият прилаган начин за решаване
на екопроблемите на столицата. Ще се надгражда и системата за управление на трафика, която пести около четвърт от
вредните емисии на автомобилите, които биха стояли по кръстовищата.
Продължава и поетапното изграждане на кръстовища на две нива, както и на буферни паркинги. Изградените до момента
четири буферни паркинги, вече се пълнят на 100% с автомобили.
Чакат се допълнителни резултата и от програмата за подмяна на отоплителните системи в обществените сгради с такива с
по-екологично гориво, каза Фандъкова.

В. „Монитор“
√ Искаме от ЕК 40 млн. евро за аутобана София - Калотина
Предвижда се строителство на нови 15 км и ремонт на съществуващия път
40 млн. евро искаме от Европа за изграждане на магистрала от София до граничен пункт Калотина. Това съобщиха от
Министерството на транспорта. Проектното предложение е изпратено преди ден, като пари трябва да дойдат по
финансовия механизъм „Свързана Европа”. Според регламента средствата по програмата не може да надвишават 85% от
общата инвестиция, която за магистралата е 90 млн. евро. Проектът предвижда изграждане на 15 км аутобан от Кулата до
град Драгоман. Освен това трябва съществуващото трасе да бъде разширено и коригирано на места, за да се достигне
капацитет за скорост 100 км/час. Проектът предвижда изграждане на две платна с по две ленти за движение и аварийна
лента
Освен с пътния проект България ще кандидатства пред Европейската комисия с още 3 предложения, като общата сума на
четирите проекта е 207 млн. евро. В Брюксел предстои оценка на проектите, подадени от всички страни. Очаква се
резултатите да бъдат обявени в средата на годината.
В жп сектора предложението за европейски пари предвижда развитие на жп възел Пловдив. Той включва рехабилитация
и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците Пловдив – Пловдив разпределителна – Крумово и
Пловдив-разпределителна – Скутаре. Проектът предвижда също изграждане на пътен пробив под жп гара Пловдив,
развитие на коловозите на жп гарите попадащи в обхвата на проекта, премахване на съществуващи прелези и замяната
им с надлези. Общата стойност на проектното предложение е 115 млн. евро, като европейското финансиране възлиза на
85% или 98 млн. евро.
Ръководство на въздушното движение (РВД) ще кандидатства с два проекта. Единият предвижда изграждане на защитна
системата срещу кибератаки
Другият план е за пари от механизма и е за изследване на възможностите за въвеждане на въздушно пространство за
свободно планиране над страните - участници в регионалната инициатива Gate One. Общата им стойност е около 1,2 млн.
евро, като от европейския фонд се искат около 1 млн. евро.
Това е третата покана по механизма “Свързана Европа”, където страна разполагаше с общ бюджет от 406 млн. евро. От тях
до момента са одобрени седем транспортни проекта на стойност 294 млн. евро. Три от тях са в жп сектора, като предвиждат
модернизация на линиите Костенец – Септември, София – Елин Пелин, София – Волуяк. Общо в тях заедно с националното
съфинансиране ще бъдат инвестирани 350 млн. евро. Освен това се предвижда да бъдат купени два кораба за 7 млн. евро,
с които ще се извършва проучване и маркиране на р. Дунав.

Капитал
√ Общо 27 партии и коалиции са заявили участие в предсрочните избори"
Да, България" успя да се регистрира в ЦИК в коалиция със "Зелените" и ДЕОС
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Общо 27 политически формации - 18 партии и 9 коалиции, са заявили в ЦИК участие за предсрочните парламентарни
избори, като част от тях вече са регистрирани, а други чакат проверка на списъците с подписи. Това съобщи за "Дневник"
говорителят на ЦИК Цветозар Томов след края на срока за регистрация, който изтече в 17 ч. в сряда, 8 февруари.
В последния ден се регистрираха някои от основните политически формации като ДПС и "БСП за България". Участие в
изборите в коалиция успя да заяви и проектът на бившия правосъден министър Христо Иванов "Да, България". След
показния успешен опит да се блокира самостоятелното й участие в предсрочните избори "Да, България" успя за ден да
договори коалиция със "Зелените" и ДЕОС и да събере много над нужните подписи за регистрацията в ЦИК. Така два часа
преди крайни срок в сряда коалиция "Движение Да, България" внесе документи в ЦИК и на практика е на крачка от участие
в предсрочния парламентарен вот на 26 март. Предстои комисията да се произнесе с решение, което допуска коалицията
до изборите.
Все пак в коалиция
В понеделник изненадващо стана ясно, че три жалби - две от които видимо фалшиви, са внесени в последния момент и
блокират регистрацията на "Да, България" в съда. Така движението нямаше как да се запише в ЦИК за самостоятелно
участие във вота. Това постави формацията в цайтнот, но активисти на "Да, България" във вторник организираха и успяха
да съберат над 20 000 подписа за явяването в коалиция. По закон са необходими 2500 подписа. А междувременно
формацията успя да договори коалиционни си отношения със "Зелените" и ДЕОС. "Малко тържество на нашата
демокрация", така Иванов определи голямата подкрепа след внасянето на документите. Той благодари на партиите в
коалицията и определи общите им приоритети: "борба за върховенство на закона, за отвоюване на българската държава
от корупционния плен, за чиста политика и околна среда, за просперитет".
Иванов обясни, че не знае кои са конкретните податели на фалшивите жалби, но според него това са хората, които искат
да запазят корупционните дела в България. Една от фалшивите жалбите бе с данните на члена на изпълнителния съвет
Вера Асенова. Във вторник тя оттегли жалбата, подписана от нейно име, и подаде сигнал в прокуратурата за неправомерно
използване на данните ѝ.
Кой ще участва
Самостоятелно на предсрочните парламентарни избори ще се явят ГЕРБ, ДПС, партията "Воля" на бизнесмена Веселин
Марешки, Движение за радикална промяна "Българската пролет" на бившия депутат от Патриотичния фронт и
впоследствие независим Велизар Енчев, "Глас народен" на Светльо Витков, ромската "Движение за равноправен
обществен модел" (ДРОМ), Партия на Зелените и други по-малки партии. Казус създаде формацията на Николай Бареков,
който очаква потвърждение от съда за новото си име "Презареди България" и се регистрира в ЦИК със старото - "България
без цензура".
Сред коалициите, които са подали заявление за участие в предсрочния вот, са "Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО",
Реформаторският блок, "Коалиция на недоволните", обединението между партиите на бившия президент Първанов и
Татяна Дончева "АБВ - Движение 21", "Обединение ДОСТ" между Лютви Местан и Орхан Исмаилов, коалиция "Нова
република" с председател Радан Кънев и др.
В сряда освен "Движение Да, България" списъка допълни също и "БСП за България".
Някои от формациите вече са са получили регистрация за участие, а останалите са регистрирани при т.нар. неприключила
процедура, докато приключат проверките на списъците с избирателите в подкрепа на регистрацията до 11 февруари. Ако
при проверката всичко е наред, регистрацията се запазва - ако не, тя бива заличена, а формацията може да обжалва до 18
февруари. До 22 февруари регистрираните формации трябва да подали листите си към районните избирателни комисии.
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