Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
investor.bg
√ Работодатели не приемат предложението за сливането на празници
Не искаме намеса на държавата, а да се почива само когато е празник, каза Васил Велев, председател на АИКБ
Предложеният от Министерството на труда и социалната политика законопроект за промяна на Кодекса на труда не води
до премахване на практиката Министерски съвет да слива празниците с уикендите и после да се отработва. Точно
обратното - почивните дни се увеличат с още два, три или четири годишно, в зависимост от това колко празници се падат
в събота или неделя. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), по
Нова телевизия, цитиран от пресцентъра на Асоциацията по повод официалното предложение на социалното
министерство за промяна в Кодекса на труда.
Велев припомни, че четирите работодателски организации са се обърнали преди време към парламентарните комисии по
икономика и по правни въпроси с предложение да бъде премахната разпоредбата в Кодекса на труда, според която
Министерски съвет има правомощия да размества почивните дни през годината. "Този текст трябва да отпадне, за да се
спре с административната практика да се сливат празниците във вторник и четвъртък с уикенда и после да се отработват в
събота. Това води до загуби за икономиката", посочи Велев. "Практиката сочи, че не се и възстановяват хората, а по-скоро
се изнервят в дългите опашки по магистралите. В събота не се работи добре, а само един ден почивка при 6-дневна работна
седмица не е достатъчно за възстановяване", обясни председателят на АИКБ.
Според Велев в проектозакона на МТСП спорният текст не е премахнат, но за сметка на това е добавена нова разпоредба,
според която когато официалните празници се падат в събота или неделя, се почива и в първия работен ден след тях.
"Ако това се приеме, всъщност почивните дни ще се увеличат средно с 3 дни през годината. Един вид отпуската ще е 23
дни, а не 20", заяви Васил Велев.
"Намалението на работните дни с 3 дни в годината означава около 1% по-малко произведен брутен вътрешен продукт, 360
млн. лв. по-малко приходи в бюджета и 1% по-ниска годишна заплата ", посочи още Велев. Той припомни анкета на АИКБ,
проведена сред членовете й, според която 65% от фирмите са категорично срещу сливането на празниците с уикендите и
само 12% подкрепят тази практика.
Васил Велев обобщи позицията на АИКБ така: "Настояваме през годината да се почива тогава, когато е празник, и да се
работи, когато е делник. На централно ниво не трябва да се прави нищо друго, но ако по места колективите искат да
почиват повече дни, да го направят за сметка на отпуските", заяви Васил Велев.
АИКБ е изпратила отрицателно становище до Националния съвет за тристранно сътрудничество по предлаганата от МТСП
промяна в Кодекса на труда.

в. Стандарт
√ Работодатели алармират:
Русинова увеличава почивните дни с 3
Предложеният от Министерството на труда и социалната политика законопроект за промяна на Кодекса на труда не води
до премахване на практиката Министерски съвет да слива празниците с уикендите и после да се отработва. Точно
обратното - почивните дни се увеличат с още два, три или четири годишно, в зависимост от това колко празници се падат
в събота или неделя. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в
предаването "Здравей, България" по Нова тв. Велев припомни, че четирите работодателски организации са се обърнали
преди време към парламентарните комисии по икономика и по правни въпроси с предложение да бъде премахната
разпоредбата в Кодекса на труда, според която Министерски съвет има правомощия да размества почивните дни през
годината. "Този текст трябва да отпадне", посочи Велев. В проектозакона на МТСП спорният текст не е премахнат, но за
сметка на това е добавена нова разпоредба, според която когато официалните празници се падат в събота или неделя, се
почива и в първия работен ден след тях. "Ако това се приеме, всъщност почивните дни ще се увеличат средно с 3 дни през
годината. Един вид отпуската ще е 23 дни, а не 20", заяви Васил Велев. "Намалението на работните дни с 3 дни в годината
означава около 1% по-малко произведен брутен вътрешен продукт, 360 млн. лв. по-малко приходи в бюджета и 1% пониска годишна заплата ", посочи още Велев.
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в.Сега
√ Бизнесът: МТСП не отменя сливането на почивни дни
Предложените промени в Кодекса на труда за отмяна на практиката кабинетът да слива почивни дни всъщност запазват
сегашното положение, твърдят от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Както "Сега" писа, социалното
министерство предлага от 2017 г. да се почива само на официалните празници, да няма сливане на почивни дни и
отработване. Ако празникът се пада в събота или неделя, да се почива и понеделник. В същото време обаче остава
възможността Министерският съвет да обявява за почивни дни по своя преценка и други дни. Именно това според бизнеса
означава всъщност, че почивните дни ще са повече, а практиката със сливането ще остане. "Вместо да премахне сливането
на празниците, социалното министерство иска да въведе още 3 почивни дни с новата почивка в понеделник. Не искаме
намеса на държавата, а да се почива само когато е празник", коментира пред Нова телевизия шефът на АИКБ Васил Велев.
Срещу сливането на почивните дни са обединени четирите от общо пет национално представителни организации. "Този
текст трябва да отпадне, за да се спре с административната практика да се сливат празниците във вторник и четвъртък с
уикенда и после да се отработват в събота. Това води до загуби за икономиката", коментира Велев. Той изчислява, че
намалението на работните дни с три всяка година означава около 1% по-малко произведен брутен вътрешен продукт, 360
млн. лв. по-малко приходи в бюджета и 1% по-ниска годишна заплата.
Работодателите освен това оценяват загубите за икономиката от дългите почивни дни през тази година на между 300 и
400 млн. лв.

economic.bg
√ Велев: Трябва да се почива само в деня на празника
3 допълнителни почивни дни носят 360 млн. лева загуби за бюджета
Законопроектът на социалното министерство не води до премахване на практиката да се сливат почивни дни и после да
се отработват. Точно обратното - почивните дни се увеличат с още два, три или четири годишно, в зависимост от това,
колко празниците се падат в събота или неделя. Това заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) в предаването "Здравей, България" по Нова тв.
Той припомни, че четирите работодателски организации са се обърнали преди време към парламентарните комисии по
икономика и по правни въпроси с предложение да бъде премахната разпоредбата в Кодекса на труда, според която
Министерски съвет има правомощия да размества почивните дни през годината.
"Този текст трябва да отпадне, за да се спре с административната практика да се сливат празниците във вторник и
четвъртък с уикенда и после да се отработват в събота. Това води до загуби за икономиката", посочи Велев. "Практиката
сочи, че не се и възстановяват хората, а по-скоро се изнервят в дългите опашки по магистралите. В събота не се работи
добре, а само един ден почивка при 6-дневна работна седмица не е достатъчно за възстановяване", обясни председателят
на АИКБ.
В проектозакона на МТСП обаче спорният текст не е премахнат, но за сметка на това е добавена нова разпоредба, според
която, когато официалните празници се падат в събота или неделя, се почива и в първия работен ден след тях.
"Ако това се приеме, всъщност почивните дни ще се увеличат средно с 3 дни през годината. Един вид отпуската ще е 23
дни, а не 20", заяви Васил Велев. "Намалението на работните дни с 3 дни в годината означава около 1% по-малко
произведен брутен вътрешен продукт, 360 млн. лв. по-малко приходи в бюджета и 1% по-ниска годишна заплата ", посочи
още Велев. Той припомни анкета на АИКБ, проведена сред членовете й, според която 65% от фирмите са категорично
срещу сливането на празниците с уикендите и само 12% подкрепят тази практика.
"Настояваме през годината да се почива тогава, когато е празник и да се работи, когато е делник. На централно ниво не
трябва да се прави нищо друго, но ако по места колективите искат да почиват повече дни, да го направят за сметка на
отпуските", заяви Васил Велев.

dnes.dir.bg
√ Бизнесът недоволен от празничния понеделник
Бизнесът скочи срещу предложението на социалното министерство понеделникът да бъде почивен ден, ако има
празник в събота или неделя.
Вместо да премахне сливането на празниците, социалното министерство иска да въведе още три почивни дни, се посочва
в становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Асоциацията смята, че предложеният от Министерството на труда и социалната политика законопроект за промяна на
Кодекса на труда не води до премахване на практиката МС да слива празниците с уикендите и после да се отработва. Точно
обратното - почивните дни се увеличат с още два, три или четири годишно, в зависимост от това колко празниците се падат
в събота или неделя, допълват от АИКБ.
Четирите работодателски организации се обърнаха преди време към парламентарните комисии по икономика и по правни
въпроси с предложение да бъде премахната разпоредбата в Кодекса на труда, според която Министерски съвет има
правомощия да размества почивните дни през годината.
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От бизнеса смятат, че този текст трябва да отпадне, за да се спре с административната практика да се сливат празниците
във вторник и четвъртък с уикенда и после да се отработват в събота, което според работодателите води до загуби за
икономиката. В проектозакона на МТСП обаче спорният текст не е премахнат, но за сметка на това е добавена нова
разпоредба, според която, когато официалните празници се падат в събота или неделя, се почива и в първия работен ден
след тях, допълват от АИКБ. От Асоциацията са изчислили, че ако това се приеме, почивните дни ще се увеличат средно с
3 дни през годината. Намалението на работните дни с 3 в годината означава около 1 процент по-малко произведен брутен
вътрешен продукт, 360 млн. лв. по-малко приходи в бюджета и 1 процент по-ниска годишна заплата, допълват от АИКБ.
65% от фирмите са категорично срещу сливането на празниците с уикендите и само 12 на сто подкрепят тази практика,
сочи анкета на АИКБ, направена сред членовете на работодателската организация.
АИКБ настоява през годината да се почива тогава, когато е празник, и да се работи, когато е делник. На централно ниво не
трябва да се прави нищо друго, но ако по места колективите искат да почиват повече дни, да го направят за сметка на
отпуските, смятат още от бизнеса.
АИКБ е изпратило отрицателно становище до Националния съвет за тристранно сътрудничество по предлаганата от МТСП
промяна в Кодекса на труда.

факти.бг
√ Васил Велев: Не пипайте плоския данък
Практиките показват, че 6-дневна работна седмица изнервя хората
"Плоският данък е едно постижение, което не трябва да се пипа", категоричен заяви пред „Здравей, България“ по Нова
телевизия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
"Той също е социален, защото по-богатите плащат повече, а ползват по-малко 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.
Работните дни през годината са средно 252. Почивката ни пък се увеличава с три дни, което означава 1% по-малко БВП и
1% по-малко заплата. Това обясни председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той заяви, че бизнесът е против сливането на празниците и отработването на почивния ден. "Практиките показват, че 6дневна работна седмица изнервя хората. При допитване 65 процента души са против са сливането на празниците", посочи
Велев, цитирайки данни от проучване сред бизнеса.

econ.bg
√ Васил Велев: Плоският данък е постижение, не трябва да се пипа
"Той също е социален, защото по-богатите плащат повече, а ползват по-малко ресурси
"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.
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 ни се приеме, всъщност ще се увеличат с
три дни средно почивните дни през годината”, каза Васил Велев.

Важни обществено-икономически и политически теми
mediapool.bg
√ Плоският данък оцеля
Бюджет 2016 ще завърши с излишък
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Плоският данък остава, след като парламентът на второ четене в сряда окончателно отхвърли предложенията на левицата
за замяната му с прогресивно облагане. Идеята на БСП бе да се въведе необлагаем минимум в размер на минималната
работна заплата, която сега е 420 лв. и се предвижда да достигне 460 лв. от 1 януари 2017 г.
Хората с брутен доход между минималната заплата и 1000 лв. трябваше да продължат да се облагат с 10% данък. Горницата
между 1000 лева и 2000 лева трябваше да се облага с налог от 15 на сто, тази между 2000 лева и 5000 лева – с данък от
20%. Облагането за възнагражденията от 5000 лева до 10 000 лева щеше да е 25 на сто, а над 10 000 лева – 27 на сто.
Миналата седмица финансовият министър Владислав Горанов обяви, че само въвеждането на необлагаем минимум от 460
лв. ще струва на хазната 1.23 млрд. лв. БСП е внесе и промени в закона за ДДС, с които ставката от 20% се намалява на 5%
за храните за кърмачета, преходните храни, пелените за еднократна употреба, приспособленията за хора с увреждания и
др., но и това предложение не беше прието.
Отхвърлянето на плоския данък мина без особено ожесточен дебат. Реформаторите и патриотите призоваха БСП да си
оттегли предложението, както обеща. "Като искате справедливо данъчно облагане, защо не се насочите към петролни
компании в България, които в последните години имат 55-56 млрд. лв. приходи, а отчитат нулева печалба и съответно
нулев данък", заяви Димитър Байрактаров от ПФ и уточни, че прогресивното облагане ще засегне хората от средната класа.
Да махнеш измервателните уреди на петролни компании и сега да искаш вдигане на данъците на хората е
непоследователна политика, заяви депутатът от РБ Мартин Димитров и призова червените да се явят на следващите
парламентарни избори с посланието, че планират да повишат данъците за средната класа.
"С нашите предложения лицата с доходи до 1400 лв. ще имат по-голям разполагаем доход. За каква средна класа говорите,
като 40% от българските граждани живеят в риск от бедност и имат няколко изхода: единият е да мигрират към страни с
прогресивно облагане, в които ще им остава повече разполагаем доход от труда“, отговори обаче Михаил Миков от БСП.
Парламентът отхвърли предложението на финансовото министерство от догодина плащанията в брой да бъдат ограничени
до 5 000 лв. Остана досегашния текст в закона, според който плащанията на стойност, равна или над 10 000 лв., ще се
извършват само по банков път. Това решиха депутатите, които приеха окончателно данъчните закони за 2017 г.
"Ако границата се свали на 5 000 лева, се отива в неразумна крайност", заяви депутатът от гражданската квота на
"Реформаторския блок" Петър Славов. По думите му това ще създаде затруднения например при купуване на кола на
старо.
Парламентът обаче одобри новото данъчно облекчение за гражданите, които правят плащанията си основно по банков
път. Отстъпката ще е 1% от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв., когато целият паричен доход на лицето
е получен по банков път, а извършените от него безкасови плащания са в размер над 80 на сто от облагаемите доходи.
Окончателно бе отхвърлена идеята на МФ годишните данъчни декларации на гражданите да се подават само по
електронен път. Такова задължение обаче се въвежда за фирмите от данъчната кампания през 2018 г.
Физическите лица, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ще
ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне, но не повече от 1000 лв.
Въвежда се възможност близките на починало лице да подадат данъчна декларация за доходите му.
Одобрени бяха и новите акцизи върху цигарите, според които кутия от по-евтините марки ще поскъпне с около 20 ст., а от
по-скъпите – с около 10 ст.
Бюджетът за 2017 г. ще се разглежда на второ четене от парламента следващата седмица, обяви пък пред БНТ
председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ.
Очакванията са, че няма да има проблем с приемането на проекта, което ще даде възможност да се състоят заложените в
него увеличения в социалната сфера от 1 януари 2017 г. - вдигането на минималната работна заплата от 420 лв. на 460 лв.,
увеличението на възнагражденията на учителите с 8% и на социалните помощи за децата с увреждания.
Стоянова обяви, че е приятно изненадана от декларираното от БСП намерение да не внасят предложения по проекта
между първо и второ четене. Депутатката обяви, че и ГЕРБ се ангажират да не внасят предложения, като ще поискат същото
и от партньорите си. Според Стоянова обаче патриотите засега не се отказват от предложението си за вдигане на
минималната пенсия на 300 лв., което по думите й ще струва на бюджета 1.2 млрд. лв. годишно и ще промени изцяло
пенсионния модел.
Ако минималната пенсия се повиши до 300 лв., това би било несправедливо към останалите, защото най-ниската пенсия
се взима от хора, които или нямат дълъг осигурителен стаж, или са се осигурявали на по-ниски нива, или са работили на
половин работен ден, стана ясно от думите на Стоянова.
Менда Стоянова допълни, че месеците на служебно управление може да повишат предвидения за 2017 г. бюджетен
дефицит в размер на 1.3 млрд. лв. По думите й България вече девета година е на дефицит и той постепенно трябва да бъде
намаляван.

24 часа
√ Горанов: Тази година ще има излишък
Синдикатите искат още 100 млн. лв. разходи за 2017 г. , търсят подкрепа в парламента
Бюджет 2016 ще завърши с излишък въпреки планирания дефицит от 1,7 млрд. лв. Това заяви в сряда в парламента
финансовият министър Владислав Горанов. Проектът за бюджета за 2017 г. пък влиза на второ четене в пленарна зала
идната седмица. Ако бъде одобрен, няма да има проблеми с увеличаването на минималната заплата от 420 на 460 лв., с
вдигането на учителските заплати с 8%, увеличаването на разходите за отбрана, сигурност, образование и съфинансиране
по еврофондове. До сряда в деловодството на парламента нямаше нови предложения по бюджета, установи “24 часа”. В
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четвъртък обаче двата синдиката - КНСБ и КТ “Подкрепа”, ще търсят парламентарна подкрепа за допълнителни 100 млн.
лв. разходи. Парите са за вдигане на минималното обезщетение за безработица от 7,20 на 9,50 лв. на ден, а
обезщетението за майчинство да е с 20 лв. повече от сегашните 340 лв. КНСБ предлагат допълнителни 20 млн. лв. за
заплати в училищното образование, 11 млн. лв. за домовете за възрастни хора и деца с увреждания, още 10 млн. лв. за
увеличение на заплатите в спешната помощ, 7 млн. лв. за БАН, 11 млн. лв. за Селстостопанската академия. Месеците на
служебно управление може да повишат планирания за догодина бюджетен дефицит от 1,3 млрд. лв., заяви пък шефката
на бюджетната комисия Менда Стоянова. В сряда депутатите приеха окончателно промените в данъчните закони за
догодина. С тях се въвеждат нови акцизи за цигарите и кутия от по-евтините марки ще поскъпне с около 20 ст., а от поскъпите - с около 10 ст.

24 часа
√ Декларациите на хартия и плащанията в брой до 10 000 лв. останаха
Две предложения на финансовото министерство отхвърлиха депутатите при второто четене на промените в данъчните
закони. Първото бе за свалянето на лимита за плащания в брой от 10 хил. на 5 хил. лв. Депутатите оставиха досегашния
текст. Така и догодина парите ще се превеждат по банков път, ако сумата при следа е над 10 000 лева. Второто
предложение, което бе отхвърлено в пленарна зала, бе годишните данъчни декларации на гражданите да се подават
само по електронен път. Депутатите въведоха това задължение само за фирмите и за данъчната кампания през 2018
година. Депутатите гласуваха ново данъчно облекчение - за гражданите, които плащат основно по банков път. Отстъпката
ще е 1% от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв., когато целият паричен доход на лицето е получен по
банков път, а извършените от него безкасови плащания са в размер над 80% от облагаемите доходи. Парламентът запази
отстъпката от 5% върху данъка за тези, които декларират и платят задължението си до 31 март, но сумата не може да е
по-голяма от 1000 лв.

Сега
√ Фермерите ще получат коледен подарък от 600 млн. лв.
Плащането на парите през декември се случва за първи път след 2010 г.
Фермерите ще получат сериозен коледен подарък от близо 600 млн. лв. като субсидии за единица площ. Това стана ясно
след вчерашното заседание на Министерския съвет в оставка, на което бяха одобрени вътрешни промени в бюджета на
Държавния фонд "Земеделие" и в него бяха добавени 592 млн. лв. Парите са от бюджетния излишък.
С тях ще бъдат направени допълнителните плащания по схемата за единно плащане на площ и по мярката за плащания за
райони, изправени пред природни или други специфични ограничения. Подобна финансова инжекция през декември на
текущата година се прави за първи път от 2010 г. Обикновено субсидиите за площ се дават в началото на следващата
година. Парите се възстановяват от Брюксел в рамките на два месеца след плащането им от националните бюджети.
Реално до Коледа на около 61 000 фермери ще бъдат преведени средно около 45 лв. на декар. За възможността да получат
коледен подарък тази година съобщи директорът на Фонд "Земеделие" Румен Порожанов още в края октомври, припомни
вчера Медиапул. Причината графикът да бъде изтеглен са липсата на големи плащания в края на годината и доброто
изпълнение на бюджета, който натрупа излишък от 3.4 млрд. лв. в края на октомври. Освен това на 20 ноември аграрното
министерство е успяло да представи т.нар. допустим слой за подпомагане.
За по-ранното плащане на субсидиите за площ неколкократно говори в последните седмици и земеделският министър в
оставка Десислава Танева. Вчера тя обясни след заседанието на правителството, че корекцията е направена и по
настояване на земеделските стопани. "Тяхното желание е напълно обосновано - да изплатим авансово възможните
плащания през декември предвид ниските цени на земеделските суровини", каза министърът.
Фермерите ще получат и още около 400 млн. лв. по мерките за обвързаната подкрепа, зелените плащания, за млади
фермери и т.н. Те обаче ще бъдат преведени в началото на следващата година.
За 2016 г. земеделските стопани са заявили преки плащания за 3.725 млн. хектара (37 250 млн. декара). Това е лек ръст
спрямо предходната година, когато са били заявени 3.6 млн. хектара за обработване, съобщи Медиапул.
Парите за земеделците бяха една от причините за падането на първия кабинет на Бойко Борисов през 2013 г. Тогава
фермерите настояваха сумите да дойдат през януари. Бившият финансов министър Симеон Дянков отказа и отложи
плащането за края на февруари. Фермерите излязоха на протести, Дянков бе освободен, но ден по-късно падна целият
кабинет. Този път авансовото плащане идва след падането на правителството.

investor.bg
√ Московски кани БСП да наблюдава процедурата за концесия на "Летище София"
Обвиненията за пробив в националната сигурност не са коректни, заяви транспортният министър в оставка
Транспортният министър в оставка Ивайло Московски покани представители на БСП да наблюдават процедурата за
концесия на "Летище София", ако имат съмнения в начина на провеждането й. Това стана по време на заседание на
парламентарната комисия по транспорт, на което депутатите задаваха въпроси на министъра по актуални теми.
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Припомняме, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията взе решение да удължи
процедурата по концесиониране на летището до края на януари 2017 г.
Социалистите пък заявиха, че процедурата трябва да бъде спряна и редовно избрано правителство да се произнесе по
казуса. От левицата смятат, че ако летището бъде дадено на турска фирма, това ще е пробив в националната сигурност.
Днес Московски определи тези изказвания като изключително некоректни. Той категорично отрече с концесията да се
правят подаръци и политически пазарлъци.
Той припомни, че моделът за концесия предвижда 640 млн. лв. авансова вноска, 10 млн. лв. годишно концесионни такси
и минимум 300 млн. лв. инвестиции.
„Ако стане добро състезание, тези суми ще отидат нагоре“, смята той.
Московски изтъкна, че това е сложен модел с цел по-добро управление на инфраструктурата, обвързан и с възможността
за покриване на дълговете в БДЖ.
Обвиненията за пробив в националната сигурност също не са коректни – говорим за процедура, която не променя
собствеността, каза още министърът в оставка. Той изтъкна, че летищата във Варна и Бургас също се управляват от
концесионер за срок от 35 години, както предвижда процедурата за столичното летище.
Московски предложи на социалистите да пратят представители в комисията по процедурата като наблюдатели, или пък,
ако съставят правителство, да я подменят изцяло. Той беше категоричен, че никой не би си позволил да влияе на
процедурата.
Вие нямате алтернатива за плащането на дълга на железниците, обърна се той към социалистите.
Той заплаши червените депутати, че ще извади данни за сделки от управлението на БСП, при които „сте подарявали земя
на турски компании“ или пък по думите му са правени съмнителни сделки за ВЕЦ-ове.
Сега ще дойдат писмата от кредиторите – не е лесно една година да ги удържаш с обещанието, че ще покриеш дълговете,
допълни транспортният министър.
Георги Свиленски (БСП) му отговори, че ПГ на социалистите по принцип е против концесията на Летище София. Казваме,
че Летище София трябва да бъде държавно. В Бургас и Варна бяха инвестирани пари, а тук имаме летище, което върви
добре и се развива. Имаме добре работещо предприятие, което ще концесионираме, коменттира депутатът.
Той повтори позицията на социалистите, че легитимно избрано правителство трябва да реализира концесията или да реши
нещо друго. Ние сме против парите от Летище София да отидат за БДЖ, допълни той.
Московски изтъкна, че вероятно през януари ще е последното дело по казуса с кувейтския фонд и тогава „52 млн. долара
ще отлетят от сметките на Летище София“.
На въпрос за концесията на Летище Пловдив Московски каза, че предстои съгласувателна процедура. Управляващите ще
се опитат да прекратят старата процедура и да започнат нова с променени изисквания за оператор. Целта е държавният
оператор да има възможност да участва в консорциум с частни компании, което не е възможно според изискванията на
започналата процедура.
Към момента имало бизнес интерес към пловдивското летище, но не и от летищни оператори. Целта на концесията е
изграждане на карго терминал, развитие на индустриална зона и удължаване на пистата.
Московски коментира още, че за да се правят концесионни анализи за пристанищата в Русе и Видин, първо трябва да има
заявен интерес.

Капитал
√ Кредитирането расте за пръв път след фалита на КТБ
Заемите за неправителствения сектор са се повишили на годишна база с 1.1% през октомври
Банковото кредитиране към неправителствения сектор в България расте за пръв път на годишна база от октомври 2014 г.,
показват данните на БНБ. Ниските лихви, успешно приключилите стрес тестове на българските банки и ръстът на
икономиката са причина за активизирането. Това е и първият годишен растеж след фалита на КТБ, който силно сви
кредитирането. Основният ръст, който е 1.1%, идва от междубанковите заеми и ипотеките, леко повишение има и при
кредитите за бизнеса.През последната година междубанковите заеми са се увеличили с 31% до 1.5 млрд. лв. И макар със
скромните 0.03%, кредитирането за бизнеса все пак расте, като сумата му е близо 31 млрд. лв. При тях обаче все още не
може да се неутрализира значителното свиване на кредитирането от миналата година от 15% на годишна база, което се
изразяваше в над 5 мрлд. лв.
Ниските лихви, търсенето на алтернативни позиции за инвестиране и покачващите се цени на имотите стимулираха до
известна степен и жилищните заеми. В сравнение с миналата година сумата на ипотеките за домакинствата, отпуснати от
търговските банки, е с 1% по-голяма и възлиза на 8.8 млрд. лв. Макар и на пръв поглед незначително, това е най-големият
годишен темп покачване на обемите жилищни заеми от октомври 2011 г. насам, когато те се увеличиха с 2.2% на годишна
база.
Обемът на потребителските заеми обаче се понижава с 0.8% до 7.3 млрд. лв. Така се запазва тенденцията заемите за
харчене да остават в нива на плюс-минус 1% от 2013 г. насам.Кредитите, по които има забавяне, се понижават чувствително
и при фирмените заеми са на най-ниското ниво от 2010 г. насам. Същото важи и за потребителските и жилищните заеми.
След като банките направиха значителни обезценки, а няколко от тях продадоха на колекторските компании
мултимилионни портфейли с необслужвани заеми, за да се подготвят за прегледа на активите на БНБ, необслужваните
потребителски кредити са малко над 13%, а жилищните – 18.5%. Именно според колекторските компании подобен
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вторичен пазар на лоши заеми в бизнес сегмента предстои да се развие у нас, като това ще зависи до голяма степен и от
ефективността на съдебната система.Депозитите продължават да растат
Ниските и дори отсъстващите при по-големите банки лихви по депозитите не се отразяват категорично на спестяванията
на домакинствата. Само през октомври тяхната сума в българските банки нараства с около 250 млн. лв. и вече надхвърлят
44 млрд. лв., което представлява точно 50% от прогнозния БВП на страната за тази година. В сравнение с октомври 2015 г.
сумата на спестяванията на домакинствата е нараснала с 6.3%, а според данните на БНБ средната доходност, която
българските банки са давали по спестовните влогове, тогава е била само 0.72%. Това означава, че огромната част от
разликата от 2.6 млрд. лв. идва от нови спестявания, депозирани от гражданите в търговските банки, а не от изплатени
лихви.Що се отнася до структурата на депозитите на домакинствата, малко над половината от тях са с договорен матуритет,
при които банката не изплаща лихва, в случай че парите бъдат изтеглени преди изтичането на срока му. Само 10% от
срочните влогове са за период, по-дълъг от 2 години. Именно заради ниските лихви спестяванията, които българските
граждани държат в овърнайт депозити, нарастват с близо 30% на годишна база. Те представляват 21% от общата сума, а
оставащите 25% са депозити, договорени за ползване след предизвестие.

Капитал
√ Лукарски ударно сменя директорски бордове
Държавната консолидационна компания, "Ел Би Булгарикум" и "Национална компания индустриални зони" са с нови
ръководства
Масови смени в ръководствата на подопечните му държавни компании започна министърът на икономиката Божидар
Лукарски. Нови членове на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания са вписани още в края на
септември, а следизборни промени са направени и в бордовете на "Национална компания индустриални зони" и "Ел Би
Булгарикум". По информация на "Капитал" размествания има и в ръководствата на "Кинтекс" и ВМЗ, но те още не са
видими в Търговския регистър. За промените в редица бордове сигнализираха и от БСП.
Двама от тримата членове на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК) са сменени със
заповед на Лукарски от 19 септември, т.е. още преди президентските избори. Освободени са Лъчезар Борисов и Иван
Симеонов, а на тяхно място са назначени Красимир Тенев и Лъчезар Калбуров за срок до 30 април 2017 г., когато изтича
мандатът на борда. Няма промяна при третия член – Ясен Спасов, който е и изпълнителен директор на компанията.
В същото време от БСП поискаха правителството в оставка да спре да прави кадрови рокади и заявиха, че политиката на
назначаване на "калинки" трябва да бъде преустановена. Пред журналисти в парламента депутатът от левицата и
министър на икономиката и енергетиката в правителството на Пламен Орешарски Драгомир Стойнев коментира, цитиран
от "Медиапул", че двете нови назначения в ДКК са направени "с цел само да се граби" и че Тенев и Калбуров нямат никакъв
опит.
Официалните мотиви за освобождаването на предишните двама членове на борда на ДКК са скрити зад точка в договорите
им за възлагане на управление. Интересна подробност обаче е, че точно преди седмица новият съвет на директорите на
компанията, която през април стана едноличен собственик на "Ел Би Булгарикум", е гласувал промени в ръководството на
дружеството, което държи лицензите за закваските за българското кисело мляко. Решението е подадено в Търговския
регистър, но още не е влязло в сила, тъй като се изчаква тридневният срок за вписване. Факт е, че мандатът на отиващия
си борд изтича на 1 декември 2016 г., но пък и промените са радикални. От старите членове остава единствено Боян
Милушев, който е определен и за председател на съвета. Съставът на борда се намалява от петима на трима души, като
на мястото на освободените четирима влизат Николай Кошутански и Десислава Христова, която става изпълнителен
директор. Мандатът на новия съвет на директорите е три години (до 17 ноември 2019 г.).
Промяна има и в борда на "Национална компания индустриални зони", която управлява няколко държавни зони в
страната, включително тази в Божурище. От поста е освободен председателят на съвета на директорите Николай Ценков,
а на негово място е назначен съветникът на икономическия министър Владимир Каролев. Решението на Лукарски за
рокадата е от 14 ноември, веднага след втория кръг на изборите, и е влязло в сила преди ден. Като основание за смяната
е посочена точка 17.1, буква "в" от управленския договор на Ценков. До редакционното приключване на броя от
икономическото министерство не уточниха какво стои зад тази точка, нито какви са причините. За "Капитал" Ценков каза,
че не е бил информиран за решението на министъра и не е запознат с мотивите му. Новоназначеният член на борда
Каролев не беше открит за коментар.
По информация на "Капитал" промени са направени и в държавните оръжейни дружества "Кинтекс" и ВМЗ – Сопот, но те
още не са вписани в Търговския регистър. По думите на Драгомир Стойнев в сопотския завод е сменена голяма част от
борда и е назначен Атанас Трифонов, който е временно изпълняващ длъжността председател на ГЕРБ в града. И двете
компании наскоро бяха прехвърлени под шапката на ДКК.
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