Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Нова тв
√ Идва ли краят на дългите уикенди?
Край на сливането на почивните дни и отработването в събота внася в Министерския съвет министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова на изпроводяк. Това искане бе по настояване на работодателите. Те обаче твърдят,
че това не е вярно. „Предложихме да отпадне правомощието на Министерски съвет да размества почивни дни през
годината. Точно този текст трябва да отпадне, за да се спре с тази административна практика да се сливат почивни дни
и после да се отработват. Това води до загуба за икономиката”, заяви пред NOVA Васил Велев, председател на
Асоциацията за индустриален капитал в България. „Проведохме и анкета сред работодателите и бизнеса – 65% са
категорично против тази практика. Само 12% я подкрепят”, коментира той. „С предложения законопроект обаче остава
възможността за тази административна практика. За сметка на това се добавя нова възможност – да се увеличават
празниците. А именно – когато официалните празници се падат в събота или неделя, тогава да се почива първия работен
ден след тях”, поясни Велев. „Всяка година между два и четири празнични дни се падат през уикенда и затова работните
дни в годината варират между 251 и 253. Средно три празнични дни се падат през уикенда. Ако предложението се приеме,
всъщност ще се увеличат с три дни средно почивните дни през годината”, каза Васил Велев.
Целия разговор вижте на видеото тук.
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√ Васил Велев: Плоският данък е постижение, не трябва се пипа
"Плоският данък е едно постижение, което не трябва да се пипа", категоричен бе Васил Велев от Асоциацията на
индустриалния капитал в България по Нова тв. "Той също е социален, защото по-богатите плащат повече, а ползват помалко ресурси. Една промяна би накарала например програмистите да напуснат България, защото ще им скочи три пъти
данъка. В САЩ дори на някои места се въвежда и сега не трябва да бъде пипан", категоричен бе Велев.
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√ Велев: Нова възможност - да се увеличават празниците
„Наистина мотивите са наши в законопроекта, а крайният резултат е диаметрално противоположен”, коментира
председателят на АИКБ
„Четирите работодателски организации предложихме да отпадне правомощието на Министерски съвет да размества
почивни дни през годината. Точно този текст трябва да отпадне, за да се спре с тази административна практика да се сливат
почивни дни и после да се отработват. Това води до загуба за икономиката”, заяви в „Здравей, България” по NOVA Васил
Велев, председател на Асоциацията за индустриален капитал в България.„Проведохме и анкета сред работодателите – 65%
са категорично против тази практика. Само 12% я подкрепят”, коментира той.
„С предложения законопроект всъщност остава възможността за тази административна практика. За сметка на това се
добавя нова възможност – да се увеличават празниците. А именно – когато официалните празници се падат в събота или
неделя, тогава да се почива първия работен ден след тях”, поясни Велев.
Той подчерта, че „всяка година между два и четири празнични дни се падат през уикенда и затова работните дни в
годината варират между 251 и 253. Ако това предложение се приеме, всъщност ще се увеличат средно с три почивните
дни през годината”.
„Много е странно. Губим се в догадки. Наистина мотивите са наши в законопроекта, а крайният резултат е диаметрално
противоположен”, подчерта Велев. По думите му три дни са 1% или 900 милиона лв. от брутния вътрешен продукт на
България, при което в бюджета ще влязат 360 млн. лв. по-малко.
„При плосък данък по-заможните плащат повече, колкото повече получават, толкова повече плащат. Той е еднакъв за
всички като процент, но процент от 10 хил. е 1000, процент от 1000 е 100. По заможните плащат повече, за сметка на това
ползват по-малко обществени фондове. И в това се изразява солидарността. Този данък е справедлив, много лесно се
администрира и изсветлява икономиката. Едно премахване на плоския данък ще изгони от страната
висококвалифицираните специалисти, защото данъкът върху доходите им ще стане в пъти по-голям”, коментира Велев
идеята на БСП за премахване на плоския данък.
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√ Бизнесът скочи срещу двойно субсидиране на соларите
За 327 проекта неправомерно са платени близо 112 млн. лв.
В писмо до Конституционния съд ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ се обяви
срещу спечеленото дело, образувано от 49 депутати от 43-то Народно събрание. С него на практика се връщат старите
високи цени за покупка на ток от възобновяеми енергийни източници, изградени с евросубсидии по Селската програма.
Скандалът касае промени в Закона за енергетиката, въведени, след като Европейската комисия наложи на България
санкции заради двойното субсидиране на слънчевите панели (соларите).
От АИКБ алармират, че на практика определени фирми са ползвали двойно финансиране за една и съща инвестиция, а
броят на проектите, изпълнени в нарушение, е 327. От една страна, са получавали субсидии за изграждането на енергийни
обекти като бенефициенти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и 312 „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., а от друга страна,
са получавали преференциална цена за изкупуване на електрическата енергия по Закона за енергетиката, се посочва в
становището на асоциацията. Така за въпросните проекти са получени 111 765 000 лева субсидия, срещу която
инвеститорите са вложили собствени 38 009 000 лева.
Вследствие на направените констатации ЕК предложи за изключване от финансиране разходи по проекти, които включват
инвестиции в слънчеви панели, свързани към обществената електроенергийна мрежа. Размерът на предложената
финансова корекция е 28 230 135,80 евро, или над 55,2 млн.лв.
Правителството автоматично приложи съответните коригиращи мерки, една от които е намаляването на цената на
енергията, купувана от соларните инсталации. В резултат на това ЕК намали санкциите, така че финансовата корекция
падна до 4 776 746,60 евро, или малко над 9,3 млн. лв.
Според Асоциацията на индустриалния капитал с поредното си искане за отмяна на поправките в Закона за енергетиката
споменатите 49 народни представители пледират за връщане на старото положение. А то е: право на незаконно
облагодетелстване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на енергийния пазар, неравнопоставеност между
отделните категории енергийни предприятия и др. негативи.

Важни обществено-икономически и политически теми
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√ КЕВР уважи искането на бизнеса за промяна при формирането на цената на газа
Допълнителните разходи за доставка на природен газ ще се поемат от потребителя, който ги причини
Промяна в методиката за определяне на цената на природния газ, предлага Комисията за енергийно и водно регулиране.
Изменението е заложено в Наредба №2 за регулиране на цените на природния газ.
С промяната при допълнителни разходи на обществения доставчик, свързани със заявени количества газ извън договора,
те ще бъдат заплащани от клиентите, които предизвикват тези разходи. До момента разходите, произтичащи от
извънредни доставки на газ влизат в общата цена на доставчика „Булгаргаз“ и съответно се покриват от всички
потребители. Срещу това положение се обявиха от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
(БФИЕК) в отворено писмо.
Опасенията на бизнеса бяха свързани с информация, че един от големите консуматори - „Овергаз“, не е направил заявка
за доставка на газ през 2017 година. В края на миналата година дружеството се обърна към обществения доставчик, след
като основният доставчик - „Газпром Експорт“, изненадващо прекъсна доставките на газ.
През 2016 година дружеството получаваше газ от „Булгаргаз“ за своите клиенти.
На този етап от „Овергаз“ не са съобщили откъде ще купуват природен газ през 2017 година. Опасенията на БФИЕК бяха,
че дружеството ще дава извънредни заявки на „Булгаргаз“ и това ще се отрази върху цената на суровината за всички
потребители в страната.
От КЕВР признаха, че бизнесът има основание в своите искания за промяна в методиката на цените. „Не е редно поради
закъснение на заявител за доставка на природен газ от обществения доставчик да се стига до промяна в цената на всички
крайни потребители“, сподели пред журналисти председателят на енергийния регулатор Иван Иванов.
В доклада на работната група на регулатора във връзка с готвените промени е посочено, че капацитетът на „Булгаргаз“
вече е резервиран въз основа на договорите за доставка, сключени до края на август. Заявяването на допълнителни
количества ще бъде свързано и с допълнителни разходи, признават от дружеството. Потреблението на „Овергаз“ е около
350-400 млн. куб. метра газ годишно. Промените в методиката вече е предложена за обществено обсъждане. Тя ще бъде
дискутирана по време на открито заседание в КЕВР на 1 декември.
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√ ИПИ: Бюджет 2017 трябва да е по-консервативeн
Основните рискове пред изпълнението му са политическата несигурност и очакванията за по-слаб икономически
растеж
Политическата нестабилност, в която се намира страната в момента, съчетана с очаквания за по-нисък растеж през 2017 г.,
може да постави под риск изпълнението на бюджета догодина. За това предупредиха икономистите от Института за
пазарна икономика (ИПИ), които представиха своя алтернативен прочит на финансовата рамка на държавата. Според тях
през следващата година тя трябва да е балансирана, за да се запази фискалната стабилност и да се избегне популизмът,
който е заразил много от политическите играчи напоследък. Историята от последните няколко години показва, че във
времена на политическа нестабилност бюджетът на държавата се разхлабва, а дефицитът расте. "Цената на кризата през
2013-2014 г. е в пъти по-висока от платената по време на "голямата" икономическа криза след 2008 г.", дава за пример
Петър Ганев, старши икономист в ИПИ.
"Очакваме едновременно влошаване на външната и на вътрешната икономическа среда догодина", заяви Десислава
Николова, главен икономист в института. Тя посочи, че ЕК вече понижи прогнозата си за ръста на еврозоната - 1.7% през
2016 до 1.5% през 2017 г., а факторите, които влияят негативно в тази посока, са Brexit, продължаващото ребалансиране
на китайската икономика, започналото поскъпване на еврото и на петрола, както и по-ниската прогноза за ръста на САЩ.
"На този фон прогнозите за българската икономика също бяха занижени, като последните очаквания са за растеж между
2.5% и 3.0%", допълва Николова. Тя отбелязва, че тези очаквания са правени, преди правителството да подаде оставка, и
не отчитат повишения политически риск. Затова и ръстът на икономиката през 2017 г. може да е по-нисък, ако създалата
се ситуация доведе до отлагане на частни инвестиции и забавяне на големи европейски проекти. Според ИПИ
реалистичната прогноза е близък до 2% ръст на БВП догодина, ако се отчетат всички тези фактори.
Икономистите обръщат внимание, че при нестабилна политическа ситуация обикновено приходите от данъци спадат, а
дефицитите растат. Поне това показва равносметката от 2013-2014 г., когато данъчните постъпления са съответно с
милиард и 1.3 млрд. лв. по-малко от заложеното в бюджета, а европейските средства се усвояват по-слабо. В същото време
се явяват множество непредвидени разходи, което в крайна сметка води до разпускане на бюджетната дисциплина и до
по-големи дефицити.
Предвид всички тези рискове, както и възможността България да е стигнала върха на фазата на икономическия цикъл,
според икономистите е недопустимо страната да планира нов дефицит. За следващата година се предвижда той да е 1.33
млрд. лв., или 1.4% от БВП. Според ИПИ бюджетът може да се балансира, ако се замразят текущите разходи на нивото от
тази година, субсидиите са по-малко, спре се програмата за "безплатно" саниране на жилищни сгради и се отложи
реализирането на големите проекти в отбраната. Калоян Стайков коментира, че капиталовите разходи също могат да се
занижат предвид очакванията за умерен темп на усвояване на еврофондовете. В проекта на кабинета "Борисов" по това
перо са предвидени 6.18 млрд. лв., докато от ИПИ предлагат разходите за инвестиции да са с 950 млн. лв. по-малко.
В бюджета за следващата година има и скрит буфер, коментираха икономистите. Причината е, че финансовата рамка е
изготвена, без да се вземе предвид последната ревизия на НСИ на данните за БВП, който през 2015 г. се оказа с 2.2 млрд.
лв. повече. Изчисленията на ИПИ са, че приходите за 2017 г. са подценени с поне 740 млн. лв. Този въпрос беше повдигнат
и в парламента, но финансовият министър в оставка Владислав Горанов твърди, че при оценките за БВП за 2016 и 2017 г.
по старата и по ревизираната методология номиналният ръст на БВП се променя пренебрежимо малко.
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√ Любомир Кючуков: ТПТИ отива назад в дневния ред на отношенията между САЩ и ЕС
В Европа трудно ще се генерира консенсус в подкрепа на споразумението, каза ръководителят на Института за икономика
и международни отношения
Трансатлантическото споразумение за свободна търговия (ТПТИ/TTIP) отива доста назад в дневния ред на отношенията
между САЩ и ЕС. Това заяви пред Bloomberg TV Bulgaria ръководителят на Института за икономика и международни
отношения Любомир Кючуков в коментар за политиката на САЩ след избирането на Доналд Тръмп за президент.
По повод очакванията от страна на европейски политици и анализатори подписването на споразумението да бъде
отложено Любомир Кючуков заяви: „Дори и Тръмп да преосмисли позицията си, в Европа трудно ще се генерира
обществен и политически консенсус в подкрепа на това споразумение“. Причината според него са опасенията от страна на
бизнеса дали подобни споразумения няма да поставят Европа в едно доста неблагоприятно положение.
Както и други анализатори, Любомир Кючуков изтъкна, че вероятно непредвидимостта ще бъде основна характеристика
на управлението на Доналд Тръмп.
„Сега тече процес на структуриране на предизборните послания в политики и управленски решения. Доколко обещаното
предстои да бъде ефективно изпълнено, предстои да видим“, каза той.

3

Труд
√ Богатството на българите намаляло с 2 млрд. долара
Близо 60% от населението у нас притежава под 10 000 долара
Благосъстоянието на българите е намаляло с 2 млрд. долара през последната година и достига 87 млрд. долара, показва
Докладът за световното благосъстояние (Global Wealth Report) на швейцарската банка Креди Сюис. На глава от
населението богатството възлиза на 14 824 долара, от които 9159 долара във финансови активи и 8748 долара в
нефинансови. Преди кризата през 2007 г. благосъстоянието на населението в България е било 113 млрд. долара. То
намалява до 88 млрд. долара през 2010 г., но след това отново се увеличава до 113 млрд. долара през 2013 г. Оттогава
насам отново спада всяка година, като през 2016 г. достига най-ниските си нива за последното десетилетие.
Според последните данни 58,5% от българите имат благосъстояние под 10 хил. долара, а 40 процента разполагат със
средства от 10 000 до 100 хиляди долара. От 100 000 долара до 1 млн. долара притежават едва 1,5 на сто.
Задлъжнялостта на населението също нараства сериозно. Ако през 2007 г. задълженията на глава от населението са
възлизали на 1933 долара, през тази година сумата е достигнала 3083 долара. В същото време световното благосъстояние
е нараснало през последните 12 месеца с 3,5 трлн. долара до 256 трлн. долара, което представлява ръст от 1,4%.
Разликата между най-бедните и най-богатите продължава да се увеличава, като първите заедно държат по-малко от 1% от
общото богатство, а най-заможните 10% притежават 89% от всички активи.

investor.bg
√ Приходите на аутсорсинг компаниите в България ще достигнат 6% от БВП до 2020 г.
2400 лева е средната месечна работна заплата в бранша през 2015 г.
До 2020 г. приходите на аутсорсинг компаниите в България ще нараснат до 6% от БВП при 3,4% за 2015 г., прогнозират от
Българската аутсорсинг асоциация. Данните бяха представени в Пловдив на форума “Аутсорсинг дестинация България
2016“, информира организацията.
За 2015 г. секторът е генерирал 2,73 млрд. лева приходи, което е ръст от 23% спрямо 2014 г. Асоциацията очаква до 2020 г.
приходите в сектора да се увеличат до 5,26 млрд. лева.
2 400 лева е средната месечна работна заплата в бранша през 2015 г., което е близо три пъти повече от средната за
страната. Същевременно платените осигуровки в сектора са 161 млн. лева, което е ръст от 30% в сравнение с 2014 г. и
формира 4,4% от общата сума на платените социални осигуровки в страната за миналата година.
Компаниите от сектора са платили 1,72% от всички данъци през 2015 година. Перспективите в бизнеса са разликите между
аутсорсинга на бизнес процеси и на ИТ постепенно да се размият предвид комплексността на процесите.
„Световната тенденция за трансформирането на индустрията чрез засилване на фокуса върху добавената стойност дава
отражение и у нас. Компаниите от сектора предлагат все по-комплексни услуги и се превръщат в стратегически партньори
за своите клиенти“, каза Стефан Бумов, председател на Българската аутсорсинг асоциация, по време на събитието в
Пловдив. Аутсорсинг моделът се променя изключително бързо – от тактически се превръща в стратегически инструмент.
За компаниите става все по-важно да повишават гъвкавостта на действие и достъпа до нови умения, които са ноу-хау на
аутсорсинг индустрията. Тенденцията е най-добрите доставчици на услуги да бъдат тези, които използват найиновативните технологии, за да отговорят максимално бързо и качествено на нуждите на своите клиенти.
Според проучване на Българската аутсорсинг асоциация през 2015 г. над 32 500 български студенти са завършили
специалности, които им позволяват да намерят реализацията си в аутсорсинг индустрията. Голяма част от тях са таланти в
областта на математиката и информатиката.
Същевременно около 40% от българите на възраст между 19 и 34 години говорят поне два чужди езика, а повече от 20%
владеят три чужди езика. Това обяснява защо през 2015 г. броят на заетите лица в аутсорсинг сектора в България възлиза
на 42 хил. души, които се очаква да достигнат до 64 хил. души през 2020 г.

Стандарт
√ Две компании държат 80% от данъчните складове
Две компании държат 80% от капацитета на данъчните складове у нас. Тази информация получиха от Агенция "Митници"
депутатите от временната анкетна комисия, която проверява съмненията за картел на пазара за горива у нас. Заседанието
на комисията беше закрито предвид чувствителната данъчна информация в доклада на Агенцията.
От данните става ясно, че 60% от продадените горива у нас са местно производство. "Оказа се, че в България всеки може
да внесе гориво и да го продава. Това не е лошо", каза депутатът от Патриотичния фронт Емил Димитров.
Зам.-директорът на Агенция "Митници" Борислав Борисов каза, че през последните години делът на първите пет компании
на пазара намалява.
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√ Монбат се насочва към алтернативните източници на енергия
Компанията учреди дъщерно дружество, контролирано с 51% участие
Mонбат АД учреди дъщерно дружество - Монбат Ню Пауър АД, с което ще отговори на нарастващата тенденция за
използване на алтернативни източници на енергия, съобщи дружеството чрез БФБ – София. Дружеството е с капитал 50
хил. лв., като акционери са Монбат АД и Аугуст Форчън ООД. Монбат Ню Пауър АД е дъщерно дружество на Монбат АД,
контролирано с 51% участие. Дружеството ще бъде фокусирано върху активна развойна дейност, свързана с
комерсиализацията и постигането на серийно производство на алтернативни технологии за производството на стартерни
и системни батерии за автомобили, камиони, като и целеви нишови приложения, посочват от компанията.
Наред с това, Монбат Ню Пауър АД ще се фокусира върху производството и комерсиализирането на батерии за съхранение
и балансирано използване на енергия (on/off grid), в това число приложен софтуер за тяхното управление.
„Това е директен отговор на нарастващата тенденция за използване на алтернативни източници на енергия и променящи
се модели за съхранение и търговия на енергия”, обясниха от Монбат.
Компанията отчете печалба през третото тримесечие на годината в размер на 3,1 млн. лв., което е със 711 хил. лв., или
18,6%, по-малко спрямо печалбата от 3,8 млн. лв. през същото тримесечие на 2015 г., показаха данните от междинния
финансов отчет към края на септември.
dnevnik.bg
√ Лиляна Павлова прехвърли отговорността за санирането на парламента
Близо две хиляди сгради чакат за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради за един милиард лева, заложена в проекта на бюджета на правителството в оставка за догодина. Това
съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова, цитирана
от БТА. По нейни данни досега за 2019 сгради има средства от бюджета за саниране за тази година.
Заради изчерпване на ресурса снощи от ведомството на Павлова съобщиха, че са пратили указания до кметовете да не
сключват повече договори за тази година. Днес в ново съобщение от строителното ведомство се посочи, че програмата не
е спряна, а е изчерпан ресурсът й, но тъй като правителството е в оставка, не е известно дали програмата ще продължи и
догодина.
Министърът заяви това пред журналисти след откриването на Шестата национална конференция "Оперативна програма
"Околна среда" и Програма за развитие на селските райони в периода 2014 - 2020 г.".
Кметовете са уведомени временно да преустановят сключването на нови договори, докато Народното събрание приеме
бюджет 2017 г. Причината е, че сключените до момента договори са достигнали сумата от 1 млрд. лева, заложена в
бюджета и в постановлението за изпълнението на програмата. "Докато парламентът не приеме проекта на бюджет за 2017
година, нямам право да дам съгласието си и кметовете да сключват финансово необезпечени договори. Позволя ли това,
от следващата седмица съм първи клиент на прокуратурата", каза министър Павлова. Правителството предложи
увеличение с още 1 млрд. лева на бюджета на програмата.
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не е спряна, заяви тя. Това е
програма на нашето правителство, която беше утвърдена с предоставянето на 1 млрд. лева гаранция от държавния бюджет
към Българската банка за развитие за осигуряване на финансовия ресурс, изтъкна министър Павлова. Тя посочи, че за
момента само ГЕРБ и част от Реформаторския блок подкрепят програмата да продължи.
Почетният председател на Камарата на строителите в България Светослав Глосов коментира пред журналисти, че
строителният бизнес твърдо стои за програмата и настоява тя да продължи и през следващата финансова година, за което
в проекта на бюджет за 2017 г. отново са предвидени един милиард лева. Той изрази надежда следващото правителство
също да продължи програмата, защото на нея до голяма степен е разчитал строителният бизнес през тази година.
Той отбеляза, че тази програма е предимно предназначена за малки и средни строителни фирми, като отчете, че тази
година е била близко до нулевата по отношение на проекти по европейската програма, и допълни, че националната
програма за саниране е тази, която е "държала" малките фирми в бизнеса. От 4500 фирми, вписани в професионалния
строителен регистър, между 60 и 80 на сто са малки и средни дружества, като поне половината от тези фирми работят по
тази програма, отчете Глосов. По думите му обемът на строителните дейности без тази програма ще намалее с един
милиард, като общият годишен обем на строителната продукция е около 7 млрд. лева.
Министър Павлова цитира данни за хода на програмата, според които одобрените финансирани сгради са 2019, общо
заявленията са над 3500, а над 4800 са сключените и вече създадени сдружения на собственици, които искат да
кандидатстват по програмата. Така над 2000 сгради са чакащи по програмата в зависимост от това какво ще реши
Народното събрание. Тази година се работи по над 800 сгради.
Ако няма сътресения с избора на ново правителство, това значи, че към средата на следващата година би трябвало да
стартират европейските проекти, като по-голямата част от малките и средните предприятия са подизпълнители на
големите фирми в големите инфраструктурни обекти и в обекти от водния цикъл, което по думите на Глосов е може би
най-големият обем за следващия програмен период.
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√ КС обяви: Плевнелиев назначава служебен кабинет, Радев насрочва нови избори
Конституционният съд (КС) отхвърли във вторник като недопустимо искането на президента Росен Плевнелиев за
тълкуване дали в последните три месеца от мандата си държавният глава насрочва нови парламентарни избори, без да е
разпуснал Народното събрание. Според съдиите разпоредбите на Конституцията са ясни и президентът няма правомощие
да разпуска Народното събрание през последните три месеца от своя мандат, но може да състави служебно правителство.
Неотложна задача на наследника му на поста - Румен Радев ще е да разпусне парламента и да насрочи нови избори.
Тълкуването беше поискано преди седмица от Плевнелиев, според когото имало неяснота в разпоредбата на
конституцията, която гласи: "В случаите на ал. 5 и 6 президентът не може да разпуска Народното събрание през последните
три месеца от своя мандат". Държавният глава поиска тълкувание може ли освен назначаване на служебен кабинет да
посочи и дата на предсрочен вот.
"Той (действащият държавен глава - бел.ред.) има правомощието да назначава служебно правителство, но няма
правомощие да разпуска Народното събрание. Несъмнена е забраната. Нормата е императивна", се казва в определението
на съда. В него се посочва, че правомощието за съставяне на служебно правителство е предоставено на държавния глава
– действащия президент, независимо че той е в края на своя мандат. "И да тече тримесечният срок, щом са налице
предпоставките – оставка на правителството и действащ (неразпуснат) парламент, президентът може да назначи служебно
правителство. Щом президентът не може да разпусне Народното събрание, не може и да определя дата на изборите за
ново Народно събрание", обясняват конституционните съдии.
"С оглед същностните изисквания за допустимост на едно искане за задължително тълкуване на конституционна
разпоредба, е необходимо да се констатира (въз основа на искането) неяснота или двусмислие на разпоредбата, наличие
на ясно очертан конституционноправен проблем и правен интерес от задължителното тълкуване, с което да се постига
разрешаване на значим конституционен въпрос", посочва КС в определението си за прекратяване на делото.
Съдът заявява, че разпоредбата, чието тълкуване иска Плевнелив, е "пределно ясна" и напомня, че в неговото решение №
20/23.12.1992 г. по к.д. № 30/1992 г., е посочено, че тази уредба е гаранция за установения парламентарен режим на
управление. Тя е гаранция и срещу преминаването към непарламентарен режим на управление.
КС посочва, че няма празнота в конституционноправната регламентация, защото определянето на датата на изборите е
свързано с разпускането на Народното събрание, каквото правомощие президентът с мандат в периода на последните три
месеца няма. "Актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно
събрание", цитира КС второто изречение на ал. 5 на чл. 99 от Конституцията.
"Текстът показва неразривната връзка между разпускането на съществуващото Народно събрание и насрочването на
изборите за ново Народно събрание, което трябва да се извърши едновременно. Посоченото конституционно положение
е в съгласие и с чл. 64, ал. 3 от Конституцията, който постановява, че избори за ново Народно събрание се произвеждат
най-късно до два месеца след прекратяване на пълномощията на предишното", пише още в определението.
Съдът посочва, че разпускането на Народното събрание и свързаните с него нови избори са действия, които са изключени
от правомощията на действащия президент с неизтекъл мандат от по-малко от три месеца, но са сред първостепенните
неотложни задължения на новоизбрания държавен глава след встъпването му в длъжност.
Голяма част от определението си конституционните съдии са посветили на това да обяснят кога е налице правен интерес
да бъдат сезирани с искане за тълкуване на основния закон. От мотивите им става ясно, че те не искат да бъдат използвани
за конюнктурни политически интереси.
"Конституционният съд не е консултативен орган, а упражнява правомощие за задължително тълкуване, когато има
обоснован интерес от това. Няма конституционен проблем, няма противоречиво разбиране и опасност от противоречиво
прилагане на разпоредбата на ал. 7, изр. първо на чл. 99 от Конституцията. При липсата на неяснота и непълнота в правната
регламентация, липсата и на различно виждане и правен спор между държавните институции, да се извърши абстрактно
задължително тълкуване би било излизане вън от компетентността на Конституционния съд за провеждане на
задължително тълкуване", се казва в определението на съда.
То е подписано с особено мнение от съдиите Кети Маркова и Анастас Анастасов. Филип Димитров е подкрепил решението,
но е публикувал отделно становище по него.
Кети Маркова и Анастас Анастасов смятат, че искането на държавния глава е допустимо и следва да бъде разгледано по
същество. Те посочват, че по-голямата част от дадените от КС мотиви "съдържат констатации, съображения, анализ и
изводи, които представляват именно развита тълкувателна дейност". Според съдиите е необходимо КС да излезе с
тълкувателно решение по питането на президента и то е трябвало да обхване и анализ на обема, съдържанието и
съотношението между отделните правомощия на държавния глава. "Сезирането с поставения конкретен въпрос следваше
да се разглежда и като възможност практиката да бъде доразвита и обогатена, тъй като само по себе си спазването на
изискването за пълнота и всеобхватност по отношение на въведения предмет на тълкуване, би представлявало логично
продължение на разрешенията, дадени с посоченото по- горе тълкувателно решение", се казва в особеното мнение.
сата остава нисък, а и в миналото е показала, че се влияе слабо от политическите събития в страната. По-
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