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√ Васил Велев: Капиталовият пазар не е алтернатива на банковото финансиране
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България определи еврофондовете като по-надежден
източник на финансиране
Капиталовият пазар не е алтернатива на банковото финансиране. Даже не е на второ или на трето място. Еврофондовете
са по-надежден източник за финансиране на проекти от капиталовия пазар. Това мнение изказа Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), по време на Forex Forum Investor.bg.
Той коментира измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). С тях се
занижава прага на търговото предложение. Велев изтъкна, че единствената положителна промяна е изменението на чл.
114, според което представляващите юридическите лица се включват към свързаните лица.
Появява се и нов субект в търговското право – т.нар. непублично дружество, което е дъщерно на публично.
Той обясни, че отговорност за управлението на това дъщерно дружество носи мениджмънтът на публичното дружество.
Действията му трябва да бъдат одобрени от управителния орган на публичното дружество, като преди това ставаше от
Общото събрание.
Велев се спря и на процедурите за разпореждане с активи на дъщерни дружества. Увеличава се обхватът на сделките –
това се отнася не само за прехвърлянето на материалните активи, но и на финансовите активи.
„Приключи се практиката всяка една сделка между дружества в една група да подлежи на предварително одобрение“,
обясни председателят на АИКБ.
Той изтъкна, че е проблем за дружествата, ако в поканата за свикване на Общо събрание на акционерите проектът е
изписан така, както ще се гласува, и те не могат на самото събрание да гласуват или вземат решение, различно от
предварително оповестения проект в Търговския регистър. Тази практика удължава и забавя процесите.
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√ Промишлеността и услугите движат ръста на бизнес климата през ноември
Очакванията на предприемачите остават умерени
Подобрение в средата за бизнес през ноември. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).
Според наблюденията на института през изминалия месец общият показател на бизнес климата в страната се е повишил
с 1.7 пункта в сравнение с равнището си от октомври. Двигател на покачването са били по-благоприятните нагласи в
промишлеността и в сектора на услугите, докато при търговията на дребно е отчетено влошаване на средата. В
строителния сектор усещанията на мениджъри и предприемачи по отношение на условията за бизнес остават
сравнително непроменени спрямо миналия месец. Нагласите се измерват от НСИ на месечна база чрез анкетни
проучвания.
Умерено оптимистично
След отчетеното през октомври влошаване на средата в промишления сектор през ноември данните сочат подобрение,
като секторният показател се повишава с 4.3 пункта. Ръстът се дължи на по-благоприятните оценки на мениджърите за
бизнес състоянието на предприятията. От бранша обаче остават по-песимистично настроени както по отношение на
оценките си за настоящата производствена активност, така и в прогнозите си за следващите три месеца. Над половината
(55.4%) от анкетираните от НСИ промишлени предприемачи посочват несигурната икономическа среда като основно
предизвикателство за дейността в сектора. Недостатъчното търсене също се оценява като съществена пречка за
компаниите.
При услугите също е отчетено подобрение в средата за бизнес, като секторният показател се покачва с 0.9 пункта спрямо
стойността си от миналия месец благодарение на по-положителните мнения на мениджърите за текущото състояние на
предприятията. Оценките по отношение на търсенето в бранша – както настоящо, така и очаквано - са по-резервирани.
Тежестта на недостатъчното търсене за развитието на сектора се увеличава спрямо октомври, но основни фактори с
неблагоприятно въздействие остават икономическата несигурност и конкуренцията в отрасъла.
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Резервирани очаквания
Слабото търсене и несигурната икономическа среда движат по-негативните нагласи и при търговията на дребно.
Очакванията на мениджърите от сектора по отношение на обемите на продажбите и поръчките към доставчиците през
следващите три месеца остават резервирани. По-умерени са и отчетените прогнози за бизнес състоянието на
предприятията през следващите шест месеца. Така секторният показател, измерващ бизнес климата в търговията на
дребно, се понижава с 0.6 пункта спрямо равнището си от октомври.
Приблизително непроменена остава стойността на секторния показател на бизнес климата в строителството, отчитат от
НСИ. Очакванията на мениджърите от бранша както за състоянието на компаниите през следващата половин година, така
и за строителната активност през следващите три месеца са по-неблагоприятни. Като основни предизвикателства за
дейността си строителните предприемачи посочват продължаващата икономическа несигурност, финансовите
затруднения и конкуренцията в сектора.
Вестник Сега
√ Никой не знае колко бедни ще ползват данъчни преференции
Ден след като бюджетната комисия изненадващо реши по-тесен кръг бедни да получат обратно платения си данък,
яснота колко българи ще бъдат засегнати от промените няма. В сряда комисията реши хората с годишен доход под 4080
лв. за 2014 г. да си възстановят авансово удържания данък от 10%. Противно на първоначалното обещание обаче
вносителите предложиха това да важи само за доходи от трудови правоотношения. Това изключва от данъчното
облекчение всички земеделски производители, едноличните търговци с ниски доходи, хората със свободни професии,
които са получавали суми по граждански договори, хората, които имат доход от наем. За тях управляващите смятат, че
макар и да са с ниски доходи, не следва да се ползват от данъчната преференция.
На въпрос на "Сега" колко са хората с ниски доходи, които няма да имат право да си приспадат данък заради вида им,
Янаки Стоилов от БСП вчера коментира, че подобна прогноза не може да се направи. От финансовото министерство
отказаха коментар с мотива, че това е законодателна инициатива на депутати. По данни на синдикатите хората с месечен
доход до 340 лв. са 420 000 души, но не е ясно каква част от тях е получавала пари само по трудово правоотношение. При
подобен брой правоимащи ефектът от промяната се оценяваше на 150 млн. лв. допълнителен разход в бюджет 2015.
Данъкът ще се възстановява именно през 2015 г. с подаването на декларациите за доходите за 2014.
Внесеното предложение се размина и с първоначалните уверения, че данъчното облекчение ще се прилага на база чист
доход след приспадане на осигуровките. Това би вдигнало летвата за брутния доход от 340 на около 390 лв. на месец.
Очаква се темата да бъде обект на сериозни спорове при второ четене на закона за държавния бюджет в пленарна зала.
ПРОМЕНИ
Министерство на здравеопазването, Националната служба за охрана и Националната разузнавателна служба бяха
единствените институции, които получиха повече пари на второ четене на проектобюджета в ресорната комисия в НС.
Парите на здравното министерство се вдигат с 29 млн. лв., като сумата идва от орязване на планираните разходи за
лихви с 22 млн. лв. и 7 млн. лв. намаление на парите за подслушване на новата агенция "Технически операции". НСО и
НРС ще получат съответно по 2 и 1 млн. лв. допълнително, като за това е имало консенсус на проведения консултативен
съвет за национална сигурност. Мнозинството не прие настояването на депутати от ГЕРБ предвиденият 5% буфер по
бюджетите на държавните органи да се премахне.
money.bg
√ НОИ: В бюджета на ДОО няма пари за гъвкави форми на пенсиониране
В приетия от парламента бюджет на общественото осигуряване няма предвидени пари за гъвкави форми на
пенсиониране, каза пред БНР управителят на Националния осигурителен институт Бисер Петков.
Той не коментира дали вече приетият бюджет на ДОО за 2014 г. трябва да се актуализира.
Ако парламентът приеме вече внесеното предложение от БСП право на пенсия да имат и хората, на които не достигат до
2 години възраст и стаж - мярката ще трябва да се подсигури, обясни Петков:
„Не са разчетени тези средства, защото в Закона, който вече е приет от Народното събрание, такъв текст няма. Нека да
изчакаме да видим дали ще се приеме или не - и тогава. Вносителите и парламентът би трябвало да вземат решение и по
този въпрос. Ние сме дали нашите разчети колко ще струва тази мярка, гъвкави условия за пенсиониране, така както са
предложени, за 2014-а година около 30,5 млн. лева, като сме направили уговорката, че е много трудна тази оценка."
За другото предложение на БСП - майките на деца до 1-годишна възраст да получават по-високи обезщетения - също не
са предвидени средства в гласувания бюджет. Сумата според Бисер Петков може да се покрие от икономии във фонд
"Майчинство" - месечно жените ще вземат средно с по 12 лева повече.
"Това е ефект, който е от порядъка годишно на 3-3,5 млн. лева и доколкото въобще в бюджета за обезщетенията за
бременност и раждане в последните години отчитаме един сериозен излишък, считам, че тази сума не би създала
проблем при изпълнението, ако нормата влиза в сила от 1-ви януари, а всъщност тя влиза от 1-ви януари, тези, на които
им се отпускат обезщетения след 1-ви януари, размерът на обезщетението ще им се изчислява от 18-месечен период.
Няма да има преизчисления за тези, на които вече е отпуснато", обясни шефът на НОИ.
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