Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Българско национално радио
√ Социалната комисия одобри текстовете от КТ за почивните дни по празниците
Предвиден е почивен ден в началото на седмицата, ако празниците съвпадат със събота или неделя
Социалната парламентарна комисия прие на второ четене предложението на правителството за празничните дни - когато
официалните празници се падат в събота или неделя, почивен да е и понеделника след тях. Така ще има равен брой
работни дни всяка година.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пресметна пред депутатите, че догодина брутният
вътрешен продукт ще е с 1 процент по-нисък заради трите допълнителни почивни дни:
С тази поправка всяка година работните дни ще бъдат 249. Искам да си дадете сметка като подарявате три почивни дни
повече на избирателите, това означава 400 милиона по-малко приходи в бюджета и от порядъка на 115 лева на човек помалко възнаграждения.
Първият допълнителен почивен ден през 2017-та трябва да е 2-ри януари. По предложение на депутатите от ГЕРБ,
правителството ще може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени.

Дарик радио
√ Правителството си запази правото да определя и допълнително почивни дни
Правителството няма да има право да размества почивни дни през годината, но запазва правото си да обявява еднократно
като неприсъствени дни за оказване на почит, за честване на професии и оказване на признателност. Тази формулировка,
предложена от ГЕРБ, беше добавена към промените в Кодекса на труда, свързани с почивните дни. Те бяха одобрени на
второ четене в социалната комисия в парламента. Новият вариант на промените в Кодекса на труда предвижда почивен
ден в понеделник, ако официален празник се пада в събота или неделя, а ако празниците са в двата дни, почивката
продължава и във вторник.Министерският съвет вече няма да може да размества почивни дни, но ще има право да
обявява някои дни за неприсъствени. "Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени
за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития,
както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност", формулира поправката Светлана
Ангелова от ГЕРБ.
Предложената корекция премахва сливането и отработването, но намалява работните дни през годината средно с три,
коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той изчисли до какви годишни загуби
ще доведе така предложеният законопроект. "Това означава малко над 1 млрд. по-малко брутен вътрешен продукт. Това
означава в порядъка на 400 млн. лева по-малко приходи в бюджета и от порядъка на около 115 лева по-малко
възнаграждение на човек. Искам да си дадете сметка като подарявате три почивни дни повече на избирателите, да им
кажете, че ще спечелят със 115 лева по-малко и ще получат с 400 млн. по-малко услуги от бюджета", поясни той.
Окончателното гласуване на промените в Кодекса на труда предстои.

Медиапул
√ Депутатите одобриха да няма сливане на почивни дни по празниците
Депутатите от социалната комисия одобриха на второ четене предложението на правителството вече да не се сливат
празничните дни и уикендите, ако между тях има делници, но когато се падат в събота или неделя хората да ползват
понеделник като компенсация.Така според социалното министерство, което е вносител на поправката, ще има равен брой
работни дни всяка година.На Министерския съвет се отнема правото да размества почивните дни, но все пак
правителството ще може при изключителни случаи да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на
обществена почит към важни исторически, политически, културни и други особено значими събития, както и дни за
честване на определени професии и за оказване на признателност. Тази одобрена редакция беше предложена от
парламентарната група на ГЕРБ.
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Бизнесът обаче изрази недоволството си от взетото решение. Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал
Васил Велев пресметна пред депутатите, че догодина брутният вътрешен продукт ще е с 1 процент по-нисък заради трите
допълнителни почивни дни. "С тази поправка всяка година работните дни ще бъдат 249. Искам да си дадете сметка като
подарявате три почивни дни повече на избирателите, това означава 400 милиона по-малко приходи в бюджета и от
порядъка на 115 лева на човек по-малко възнаграждения", коментира той. Според него трябва да се оцени и ценностната
система на обществото и посоката на държавата - дали се стремим към една работлива, просперираща европейска нация
или тръгваме към една безгрижна, мързелива нация с балкански привкус, която вечно се оплаква, че е нещастна и бедна.
Като работим по-малко, по-малко ще изкарваме, заяви Велев.
Социалният министър в оставка Зорница Русинова му отговори, че с промяната работните дни наистина ще станат 249, но
така ще има предвидимост и сигурност, както за работниците, така и за работодателите, при планиране и управление на
трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни всяка година. Тя изрази несъгласие със сметката на
Велев, че един работен ден в годината е с такъв принос към брутния вътрешен продукт, тъй като на БВП влияят и много
други фактори.

Дневник
√ Депутатите са на път да одобрят и почивни вторници без отработване
И вторниците, освен понеделниците, след официални празници могат да бъдат почивни дни, когато празниците са в събота
и неделя. Това ще стане възможно, ако депутатите приемат промените в Кодекса на труда, които днес минаха окончателно
през социалната комисия в Народното събрание. Когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат
със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени, гласи текст от законопроекта,
който днес бе приет от комисията, съобщава БТА. Това означава, че в година, в която Коледните празници се паднат и в
събота, и в неделя, реално ще се натрупат пет поредни почивни дни. Това няма да важи за тазгодишните коледни
празници, тъй като е предвидено, че законът влиза в сила от 1 януари 2017 г. Същевременно при гледането в комисия днес
е отпаднала възможността Министерският съвет да размества почивни дни през годината, но се запазва възможността при
изключителни случаи правителството да може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на
обществена почит към важни исторически, политически, културни и други особено значими събития, както и дни за
честване на определени професии и за оказване на признателност. Одобрената редакция беше предложена от ПГ на ГЕРБ.
Ако поправките в Кодекса на труда бъдат приети от парламента, тогава догодина неработни дни ще бъдат 2 януари; 3 март;
14 и 17 април (разпети петък и понеделника след Великден); 1, 8 (понеделникът след Гергьовден) и 24 май; 6 и 22
септември; 25 и 26 декември. Днес обаче представителите на работодателските организации за пореден път се оплакаха,
че поправките означават загуби за бизнеса.
По време на заседанието на комисията председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев
и Румяна Георгиева от КРИБ отново възразиха срещу промяната да се почива в първите дни от работната седмица, ако
празниците се падат в събота и неделя. Според Велев с това предложение се добавят три нови почивни дни и работните
дни в годината се намаляват средно с три, тъй като всяка година между два и четири празника се падат в съботните и
неделните дни. "Работните дни в годината варират между 251 и 253, а с тази поправка всяка година работните дни ще
бъдат 249", каза Велев. По думите му това означава около 1.2% по-малък брутен вътрешен продукт, 400 млн. по-малко
приходи в бюджета и 115 лв. на човек по-малко възнаграждение на година. "Като подарявате три почивни дни повече на
избирателите, трябва да им кажете, че ще спечелят със 115 лева по-малко на година и ще получат с 400 млн. по-малко
услуги от бюджета", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според него е необходимо да се оцени и ценностната система на обществото и посоката на държавата - дали се стремим
към една работлива, просперираща европейска нация, или тръгваме към една безгрижна, мързелива нация с балкански
привкус, която вечно се оплаква, че е нещастна и бедна. Като работим по-малко, по-малко ще изкарваме, заяви Велев.
Социалният министър в оставка Зорница Русинова потвърди, че с промяната работните дни наистина ще станат 249, но по
думите ѝ така ще има предвидимост и сигурност, както за работниците, така и за работодателите, при планиране и
управление на трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни всяка година. Тя посочи, че не може да
се съгласи, че един работен ден в годината е с такъв принос към брутния вътрешен продукт, тъй като на БВП влияят и много
други фактори.

в.Сега
√ Само едно гласуване на НС ни дели от почивния 2 януари
Кабинетът ще може все пак да определя допълнително почивни дни, но няма да може да размества празниците
2 януари ще е почивен ден, потвърдиха и на второ четене в комисията по труда депутатите с приемането на промените в
Кодекса на труда. Остава все пак промените да се гласуват окончателно в зала, като това трябва да стане преди Коледната
ваканция на Народното събрание, която започва от 23 декември. Според промените от 2017 г. ще се почива само в деня
на официалния празник. Когато той се пада в събота или неделя ще се почива в понеделника след този уикенд. Ако
празниците са в двата дни - например 25 и 26 декември са през уикенда - ще се почива и във вторник. Това няма да важи
за празничните дни около Великден, където според КТ се почива и в понеделник. Отпада отработването в събота.
Кабинетът няма да може да слива празниците или да ги размества. Правителството обаче ще може да определя
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еднократно и допълнителни почивни дни извън 15-те дни на официални празници, посочени в Кодекса на труда. Извън
тях по предложение на ГЕРБ се прие Министерският съвет да може да обявява еднократно като неприсъствени дни за
оказване на почит, за честване на професии и оказване на признателност. "Министерският съвет може да обявява
еднократно и други дни за неприсъствени за оказване на обществена почит към важни исторически, политически, културни
или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на признателност",
формулира поправката Светлана Ангелова от ГЕРБ, цитирана от "Дарик".
Работодателите не са напълно доволни от промените. От АИКБ и от КРИБ заявиха, че е добре, че се премахват сливането
и отработването. Според шефа на АИКБ Васил Велев обаче така се намаляват работните дни, което ще донесе загуби на
държавата. "Това означава малко над 1 млрд. по-малко брутен вътрешен продукт. Това означава в порядъка на 400 млн.
лв. по-малко приходи в бюджета и от порядъка на около 115 лв. по-малко възнаграждение на човек. Искам да си дадете
сметка като подарявате три почивни дни повече на избирателите, да им кажете, че ще спечелят със 115 лева по-малко и
ще получат с 400 млн. по-малко услуги от бюджета", коментира пред депутатите от социалната комисия Велев. Социалният
министър в оставка Зорница Русинова защити предложените текстове с мотива, че те дават повече предвидимост за
работодателите и за служителите. Русинова не се съгласи с изчисленията на АИКБ за загубите за бюджета.
От 23 декември до 6 януари ще почива парламентът, решиха депутатите вчера.

в.Монитор
√ Хазната олеква с 400 млн. лв заради почивните понеделници
С 400 млн. лв ще намалеят годишните приходи в хазната, заради почивните понеделници, с които ще се компенсират
празничните уикенди. Това изчислиха от Асоциацията на индустриалният капитал в България (АИКБ) по повод промените
в Кодекса на труда, които слагат край на сливането на почивни дни. Според проектозакона, ако празникът се пада в
четвъртък, то това ще бъде единственият неработен ден. Ако обаче е в събота или неделя, то понеделник ще бъде почивен.
„Промените добавят нови 3 почивни дни. В следствие на това БВП ще намалее с 1,2%, което е около 400 млн. лв по-малко
приходи за година.“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев по време на заседание на парламентарната социална
комисия. Ресорният министър Зорница Русинова обаче отхвърли изчисленията на бизнеса с аргумента, че влияние върху
БВП оказва не само борят работни дни. „Тези промени целят предвидимост, както за работодателите, така и за хората.“,
заяви Русинова. На второ четене депутатите от социалната комисия приеха освен почивните понеделници, веднъж
годишно Министерски съвет да може да определя почивни дни за почит на празник или историческо събитие.
Следващата седмица народните представителите ще разгледат промените в Кодекса на труда в пленарна зала.

investor.bg
√ Министерският съвет ще има право да обявява еднократно определени дни за почивни
Парламентарната комисия по социална политика потвърди на второ четене новото разпределение на работни и
неприсъствени дни
Когато официалните празници (без Великденските), съвпадат със събота или неделя, един или два работни дни след тях
ще са неприсъствени. Това потвърди на второ четене парламентарната комисия по труда и социалната политика.
Единствената корекция бе предложена от ПГ на ГЕРБ. Според нея Министерският съвет ще има право да обявява
еднократно и други дни за неприсъствени, когато става въпрос за националнозначими събития и за оказване на
признателност. Социалният министър Зорница Русинова коментира, че така по-добре се определя кои да са
неприсъствените дни.
Васил Велев от АИКБ, както и КРИБ, одобриха предложението на ГЕРБ, но се обявиха категорично против добавянето на 3
почивни дни в годината, по техни изчисления. Според работодателите всяка година ще се работи 249 дни или това според
тях означава около 1,2% по-малко БВП. При 92 млрд. лв. очакван БВП догодина, ще имаме над 1 млрд. лв. по-малко или с
400 млн. лв. по-малко приходи в бюджета, каза Велев. „Подарявате три дни повече, но, помислете колко ще загуби
бюджетът“, допълни той, обръщайки се към депутатите.
От своя страна социалният министър Зорница Русинова защити предложените текстове, като каза, че те целят
предвидимост и за работодателите, и за служителите. Тя не се съгласи с изчисленията на АИКБ за очаквано намаление на
БВП, защото той се формира и от други показатели.

dnes.bg
√ МС ще може да "подарява" почивки – еднократно
Социалната комисия прие отпадане на отработването на второ четене
Когато официалните празници (без Великденските), съвпадат със събота или неделя, един или два работни дни след тях
ще са неприсъствени. Това потвърди на второ четене парламентарната комисия по труда и социалната политика.
Единствената корекция бе предложена от ПГ на ГЕРБ. Според нея Министерският съвет ще има право да обявява
еднократно и други дни за неприсъствени, когато става въпрос за националнозначими събития и за оказване на
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признателност.Социалният министър Зорница Русинова коментира, че така по-добре се определя кои да са
неприсъствените дни.
Васил Велев от АИКБ, както и КРИБ, одобриха предложението на ГЕРБ, но се обявиха категорично против добавянето на 3
почивни дни в годината, по техни изчисления. Според работодателите всяка година ще се работи 249 дни или това според
тях означава около 1,2% по-малко БВП. При 92 млрд. лв. очакван БВП догодина, ще имаме над 1 млрд. лв. по-малко или с
400 млн. лв. по-малко приходи в бюджета, каза Велев. "Подарявате три дни повече, но, помислете колко ще загуби
бюджетът", допълни той, обръщайки се към депутатите.
От своя страна социалният министър Зорница Русинова защити предложените текстове, като каза, че те целят
предвидимост и за работодателите, и за служителите.
Тя не се съгласи с изчисленията на АИКБ за очаквано намаление на БВП, защото той се формира и от други показатели.

economic.bg
√ Правителството все пак ще има право да обявява почивни дни
Сливането отпада, но ще се почива понеделникът след празник в събота или неделя
Въпреки че сливането на почивни дни отпада, правителството все пак ще запази правото си да определя еднократно дни,
в които да не се работи. Такива могат да бъдат например дните на траур, дните за оказване на почит, за честване на
професии, за оказване на признателност и т.н. Тази промяна в Кодекса на труда бе приета между първо и второ четене в
Комисия по труда и социалната политика. Според работодателите вмъкването на тази възможност ще доведе до реално
увеличение на почивните дни през годината, вместо да ги намали. Приетите в сряда промени предвиждат от 2017 г.
понеделникът след официален празник, който се е паднал събота или неделя, да е почивен. Ако празникът е два дни –
като Коледа или Великден, тогава ще се почива до вторник.В първоначалния вариант на законопроекта не присъстваше
възможност правителството да дава почивни дни по свое усмотрение, както и не бе предвидено да се почива във вторник,
дори официалният празник да е събота и неделя.
Предложената корекция премахва сливането и отработването, но намалява работните дни през годината средно с три,
коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той изчисли, че така предложеният
законопроект ще доведе до загуба на 1 млрд. лв. от брутния вътрешен продукт (БВП). „Това означава в порядъка на 400
млн. лв. по-малко приходи в бюджета и около 115 лв. по-малко възнаграждение на човек“, каза Велев.

Блумбърг ТВ
√ Няма нужда от закриване на университети
Проф. Любен Тотев, председател на съвета на ректорите, и Теодор Дечев от АИКБ в Бизнес старт, 15.12.2016
Няма нужда от закриване на университети. Около това мнение се обединиха проф. Любен Тотев, председател на съвета
на ректорите и ректор на Минно-геоложкия университет, и Теодор Дечев от АИКБ в ефира на "Бизнес старт" с Йоанна
Николова по Bloomberg TV Bulgaria.
Според Тотев специалностите са много и всеки университет трябва да обучава по тези, в които е най-добрият. Само по този
начин ще има качествени специалисти и те ще могат да намерят реализация.
"Първо, държавата трябва да планира колко кадри са й необходими и да ги финансира с достатъчно средства. Тези, които
завършват, трябва да имат отговорността да работят за тази държава след това", коментира той.
По думите на Дечев държавата трябва да обърне внимание на реалните необходимости на икономиката, а специалности,
които не са толкова необходими, могат да бъдат изучавани в частните университети. Според него администрацията
умишлено саботира процеса по внос на кадри, като тук не става въпрос за интерес, а за страхове. "Бавният растеж на ЕС се
дължи на много ниското ниво на легална миграция в съюза. Хората биват плашени с вълни от мигранти, но тук става въпрос
за бежанци или нелегален внос", каза още Дечев. По думите му обратният процес на напускане на страната от
квалифицираните кадри се дължи не само на проблеми в заплащането, а и на обстановката в България и психическия
дискомфорт от пребиваването тук.
Вижте целия разговор във видеото

Български фермер
√ Работодатели настояват за улеснен внос на специалисти от държави извън ЕС
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е обсъдила с евродепутата в Европейския парламент Мария
Габриел предложения за реформиране на директивата за Синята карта на ЕС, пише investor.bg.
„В България на практика няма внос на работна ръка. Процедурата за наемане на висококвалифицирани специалисти от
трети страни чрез издаване на т.нар. Синя карта поставя много ограничения и това е причината у нас да има издадени едва
няколко десетки такива карти“. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев на среща с евродепутата и ръководител на българската делегация в групата на ЕНП в Европейския парламент Мария
Габриел.
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Тя бе поканена от ръководството на АИКБ на разговор по повод представеното от Европейската комисия през юни 2016 г.
законодателно предложение за реформиране на директивата за Синята карта на ЕС с цел този механизъм за привличане
на висококвалифицирани мигранти да заработи по-ефективно.
През януари 2017 г. предстои в ресорната комисия по Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския
парламент да бъде представен проектът на доклада на парламента по реформирането на директивата.
Мария Габриел е докладчик по темата от страна на групата на ЕНП.
Няколко са ключовите въпроси, които се дискутират като обект на промяна в директивата за Синята карта.
Един от тях е минималният праг на заплатата, която специалистите със Синя карта ще може да получават в съответната
страна. Обсъжда се свобода всяка страна-членка да дефинира сама този минимален праг, като 1,5 пъти спрямо средната
заплата е таванът.
Дискутира се още продължителността на трудовите договори на специалистите от трети страни да бъдат намалени от
сегашните 12 месеца на 6 месеца.
Обсъжда се да се даде възможност членовете на семейството на наетия висококвалифициран специалист да развиват
бизнес дейности в съответната страна. Друга обсъждана промяна е разширяване на обхвата на хората, които ще имат
достъп до Синя карта, като се включат и чужденците от трети страни с международна закрила и статут на бежанци.
„За нас е важно след като работодателят намери съответния специалист и той пристигне в страната, да остане да работи
тук, а не да замине някъде в Европа. Т.е. да е ангажиран с конкретно работно място при конкретен работодател“, посочи
Велев.
АИКБ настоява също да се предприемат мерки за улесняване на администрирането на процедурата по издаване на Синя
карта, като се въведе принципът "на едно гише". „В момента работодателите трябва да ходят до МВР, МВнР и Агенцията
по заетостта и въпреки че има бърза писта за издаване на картата, в крайна сметка това се оказва ходене по мъките“,
посочи Велев. Евродепутатите трябва да направят своите поправки по проекта на доклад за ревизия на директивата за
Синята карта и до два-три месеца новата схема ще бъде гласувана в пленарна зала, заяви евродепутатът Мария Габриел.

Важни обществено-икономически и политически теми
Дневник
√ Китайска банка проявява интерес към АЕЦ "Белене"
Индустриалната търговска банка на Китай проявява интерес към финансирането на търговски проект за изграждане на АЕЦ
"Белене". Това стана ясно по време на среща в Министерския съвет на премиера в оставка Бойко Борисов с представители
на банката, съобщиха от правителствената пресслужба. В нея участваха още вицепремиерът по европейските фондове и
икономическата политика Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
По време на срещата Борисов е подчертал, че желанието на правителството е при изграждането на АЕЦ "Белене"
реализацията на проекта да бъде на пазарна основа, без инвестиции от страна на държавата и без договори за дългосрочно
изкупуване на произведената електрическа енергия.Представителите на Индустриалната търговска банка на Китай
потвърдиха готовността си за финансиране на проекта при тези условия. Това стана възможно, след като НЕК заплати на
"Атомстройекспорт" близо 600 млн. евро за произведеното оборудване. След превода руската компания се отказа от
натрупаните лихви след решението на Международния арбитражен съд. Това не е единственият китайски интерес към
АЕЦ "Белене". В началото на месеца стана ясно, че Китайската национална ядрена корпорация е готова да инвестира в
проекта. Интересът за потенциално сътрудничество с България в ядрената енергетика бе заявен от китайска страна още
през лятото след неуспешния опит реакторите да бъдат продадени на Иран.

Българско Национално Радио
√ Експерти ще правят анализ за възможностите АЕЦ "Белене" да се построи на пазарен принцип
Ако "Белене" бъде успешно приватизирана, това ще означава, че НЕК ще реализира приход и ще бъде върната помощта
от държавата, с която се плати
До 3 месеца министърът на енергетиката да възложи технико-икономически и правен анализ на проекта АЕЦ "Белене" реши правителството в оставка, като се мотивира с необходимостта от действия за рационалното използване на
площадката и придобитото преди седмица от НЕК руско оборудване. Енергийният министър в оставка Теменужка Петкова
обясни, че анализ се налага, за да се върви по ясна и прозрачна процедура за бъдещето на "Белене":
В този анализ Министерски съвет изрично настоява да бъде разгледан вариантът, в който активите и пасивите в
Националната електрическа компания, които са свързани с този проект, да бъдат обособени в отделно търговско
дружество, което дружество да бъде приватизирано впоследствие в рамките на една публична, прозрачна процедура.
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Ако "Белене" бъде успешно приватизирана, това ще означава, че НЕК ще реализира приход и ще бъде върната помощта
от държавата, с която се плати произведеното в Русия оборудване. Тази сутрин в рамките на среща при премиера
Индустриалната търговска банка на Китай е потвърдила интереса си да финансира проекта, но дали за цялата необходима
сума, Петкова не уточни. Министърът не отрече, че има интерес и от американски инвеститор, но отказа да спомене коя е
третата компания.

в. 24 часа
√ 50% от вноса на горива нелегален
България втора в ЕС по евтини бензин и дизел, 1% била печалбата на литър
50% от вноса на горива е нелегален, показват изчисления на газовата и петролна асоциация. Това съобщи в сряда
председателят на организацията и шеф на "Лускойл България" Валентин Златев пред депутатите от комисията за пазара на
горива. Данните сочели, че 40% от горивата в България са от внос, а 60 на сто се произвеждат тук. Приходите от акциз за
2015 г. били над 2,1 млрд., от които 57% се падали на "Лукойл", 23% идвали от други търговци и производители. Делът на
вносителите в приходите от акцизи бил 20%, а не 40 на сто, какъвто е пазарният им дял. За сивия сектор говорели и
приходите от ДДС от внос на горива. За м.г. те били 293,7 млн. лева, а през 2014 г. - над 1,4 млрд. Златев цитира и данни
на финансовото министерство, според които годишно загубите от несъбрани данъци заради сивия сектор в горивата
възлизат на 1,2 млрд. лв. Според председателя на петролната асоциация системата на митниците БАЦИС за следене на
акцизни стоки позволява манипулация и изтриване на данни от нея. Имало доклад на прокуратурата по сигнал на
асоциацията за този проблем. Той бил секретен, но Златев предположи, че в него се потвърждават съмненията за
манипулации. Печалбата от продажбата на горива била 1%, каза още той. Това правело 2-3 ст. на литър. В момента
България била на второ място в ЕС по най-евтини горива. По-ниски с 4 ст. цените били само в Полша. Според разбивка на
петролната асоциация 50% от стойността на литър гориво у нас били акциз и ДДС. На петрола се падали 34%, а останалата
част отивала за доставка и оперативни разходи. Златев допълни, че за да може някой да продава горивата с 20 ст. поевтино като Марешки, трябвало да спести някои от разходите. И тъй като не било възможно тази икономия да дойде от
петрола и другите разходи, оставали данъците. Разчетите показвали, че ако се спестят 7% от дължимия ДДС и акциз, то
тогава и цената на литър падала с 20 ст. Златев каза още, че за 15 години "Лукойл" е платил в България близо 31,5 млрд.
лв. данъци и осигуровки. Нека г-н Марешки да каже той колко данъци е платил за горивата за последната година, заяви
шефът на "Лукойл". Златев каза още, че картел при горивата няма, а причините за близките цени са еднаквите котировки,
по които всички купуват петрола, еднаквото оборудване на рафинериите, уеднаквените горива по изискванията на ЕС и
еднаквите данъци, които плащат всички на пазара За да се свие сивият сектор, от петролната асоциация предлагат НАП да
може да упражнява фискален контрол върху акцизните стоки, да се гарантира равнопоставеност между участниците на
пазара, да се криминализират нарушенията и да има отделен закона за пазара на горива и участниците на него.

24 часа
√ Гаранционен фонд ще поема щетите при фалит на туроператори
"За да минимизираме щетите при фалит на туроператор или агент още следващата година ще внесем промени в Закона
за туризма, които да предвидят създаването на гаранционен фонд", съобщи министърът на туризма в оставка Николина
Ангелкова. Тя уточни това по повод обявения фалит на един от най-големите туроператори в България
"Алфатур". Министърката не скри разочарованието си, че въпреки планираната за сряда нейна среща с шефовете на
"Алфатур" в последния момент тя била отложена от тяхна страна с молба срещата да се проведе в четвъртък. "Не знам
как да коментирам това", каза Ангелкова. Тя не скри, че от фалита на компанията ще са потърпевши хотелиери и други
контрагенти, които са имали договорни отношения с тях. Причината е, че за туристите има застраховка "Отговорност на
туроператора", но за частно-правните отношения на "Алфатур" с нейни колеги или с хотели, застраховка няма. От
бранша твърдят, че български хотелиери може да бъдат завлечени със стотици хиляди левове, тъй като се сключвали
предварителни договори с туроператора, а понеже "Алфатур" е "име" и е отдавна на пазара, собствениците на хотели им
имали доверие. Каква точно е сумата, за която партньорите може да загубят, не се съобщава официално. Вече се знае, че
всичките 581 туристи, купили или предплатили туристически пакети, ще получат парите си от застрахователя "Евроинс"
или ако поискат може да осъществят пътуванията си с други туроператори. Ангелкова имала уверение и от
застрахователя, че ще действа максимално бързо, за да може хората да не провалят почивките си за Нова година и
Коледа. От министерството са поискали списъци на туристите и направленията, където в момента има пакети,
продадени от "Алфатур" и нейните дъщерни фирми. С промените в Закона за туризма ще има и текстове, които да
въведат повече изисквания към туроператорите и така ще се отсеят по-нестабилните от тях. В момента в регистъра има
3500 туроператори и туристически агенти. Бъдещият гаранционен фонд няма да отмени сегашната застраховка
"Отговорност на туроператора", а само ще допълни защитата на потребителите при евентуален фалит на компания,
обясни Ангелкова.

investor.bg
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√ Застрахователните компании в България управляват над 6,5 млрд. лв.
В края на септември активите на животозастрахователните дружества отбелязват близо 15% годишен ръст
Средствата, управлявани от застрахователните компании в България, се увеличават с 10,5% в края на третото тримесечие
в сравнение с края на септември миналата година и възлизат на 6,508 млрд. лв. Те обаче са по-малко с 1,4% спрямо края
на второто тримесечие на тази година, когато бяха 6,604 млрд. лева, показват предварителните данни на Българската
народна банка (БНБ).
Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, за година нарастват с 14,6% и в края на септември достигат
1,829 млрд. лв.В сравнение с второто тримесечие на 2016 г., когато бяха 1,748 млрд. лв., статистиката отбелязва увеличение
на активите с 4,7%.
Техният относителен дял в общия размер на активите към края на септември 2016 г. е 28,1% спрямо 27,1% към края на
третото тримесечие на 2015 г. и 26,5% в края на юни 2016 г.
Средствата, управлявани от компаниите, които правят общо застраховане, се увеличават с 9% – от 4,294 млрд. лв. към края
на септември миналата година до 4,679 млрд. лв. година по-късно. Тези пари обаче намаляват с 3,6% спрямо края на юни,
когато бяха 4,856 млрд. лева.
Към края на третото тримесечие относителният дял на активите на застрахователните дружества, специализирани в общо
застраховане, е 71,9% в общия размер на активите на всички застрахователни дружества, докато в края на третото
тримесечие на миналата година техният дял е бил 72,9%. В сравнение с края на юни тази година намалението на дела им
е с 1,6 процентни пункта.

в.Сега
√ Правителството "завъртя" пореден милиард за безплатното саниране
Лиляна Павлова обяви, че програмата може да продължи и до 2025 г.
Правителството в оставка "завъртя" пореден милиард лева за безплатното саниране на жилищата. Вчера министрите
приеха предложението на регионалния министър Лиляна Павлова за увеличаване на финансовия ресурс на програмата до
2 млрд. лева. От МРРБ не обясниха откъде ще дойдат парите. Кабинетът ще поиска за това одобрение и от парламента,
така че програмата да продължи и след 2017 г.
Мотивите на Павлова са, че финансовият ангажимент излиза извън мандата на едно правителство, но пък добрият
социално-икономически ефект бил безспорен. Осигуреният милиард лева досега вече е покрил санирането на 2000 сгради
и за да продължи обновяването на следващи панелни блокове, са нужни още средства. "Затова кабинетът ще предложи
на депутатите увеличение на бюджета на програмата на 2 милиарда лева. Според закона за публичните финанси в този
случай се изисква решение на Народното събрание", обясни Павлова.
Само преди 2 седмици, на 1 декември, кабинетът отпусна 1 милиард лева от бюджетния излишък за покриване на
досегашните разходи по програмата. Тя се финансира по сложна схема, като се дава държавна гаранция на Българската
банка за развитие (ББР), която тегли заеми на вътрешния и на външния пазар за разплащане на вече извършените
дейности. Парите за санирането и в тазгодишния, и бюджета за идната година са записани под черта и неслучайно експерти
многократно подчертаваха, че програмата и разходите за нея са напълно непрозрачни. Никой не обясни и защо в приетия
буквално преди дни бюджет за 2017 г. тези разходи не бяха записани накуп.
Според данните на регионалното министерство са регистрирани 4927 сдружения на собствениците с цел саниране,
подадени са 3997 и са одобрени 3441 заявления за интерес и финансова помощ. Сключените договори между сдруженията
и общините са 3397, а подадените искания за финансиране пред ББР - 3357. Сключените тристранни договори за целево
финансиране са 2019. На 1805 сгради са извършени технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност, за
897 сгради са сключени договори и са избрани изпълнители за инженеринг и строително-монтажни дейности.
По данните на ББР прогнозната стойност на сключените анекси към 31 декември 2016 г. е над 953 млн. лв. До тогава ще се
разплатят над 390 млн. лв. Точно заради достигнатия лимит на програмата от 1 милиард лева, през миналия месец
регионалното министерство спря сключването на нови договори и посъветва кметовете да се въздържат от това. Както се
вижда от данните обаче, вече са сключени далеч повече договори и това обяснява бързането на правителството в оставка
да си осигури допълнителен милиард. Не е ясно защо са сключвани предварително договори, без да е осигурен финансов
ресурс. Досега финансовият министър не е обяснил как точно се управляват милиардите, за които постоянно се взимат
различни решения от правителството.
Евентуално прекратяване на програмата при загуба на ГЕРБ на президентските избори бе основен акцент в кампанията на
хората на Бойко Борисов. След изборите министър Лиляна Павлова заговори, че ако партиите подкрепят програмата, ще
има саниране. И вчера тя обяви, че ще разчита на всички депутати и на тези от Патриотичния фронт, за новия милиард. От
БСП обаче заявиха, че програмата е скъпа и непрозрачна и в нея трябва да има корекции.
ПЕРСПЕКТИВА
Увеличаването на лимита на програмата ще позволи сключване на нови договори, за да може "безспорните ефекти да
бъдат мултиплицирани във времето". Финансиращата институция - ББР, ще може да продължи сключването на договори
с общините. "Това може да се случва от 2017 до 2025 г. и трябва да гарантираме, че държавата ще връща тези разходи",
каза вчера Лиляна Павлова. Министрите ще представят на депутатите и подробен доклад за ползите от безплатното
саниране. Засега на сайта на регионалното министерство се вижда само старият от март тази година, който представя
ефектите от изпълнението през 2015 г.
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Капитал
√ Търси се: Кой да разпределя 40 млн. евро рискови дялови инвестиции
ЕИФ ще избере мениджъри, които до края на 2017 г. да започнат да финансират малки и средни компании
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) започна избора на фонд мениджъри за първия от новите финансови инструменти
– един или два нови фонда за рискови инвестиции с малка част за стартъпи. Обявата, с която се набират кандидатурите,
беше публикувана във вторник, а срокът за подаване на заявките е до 13 март 2017 г.
Новият фонд (или два) ще инвестира в малки и средни компании в ранен етап на развитие, които ще получават
финансиране между 1 и 5 млн. евро срещу дялово участие. Част от капитала на фонда ще бъде заделена за акселерация
на нови дружества, като те ще могат да получат инвестиция до 200 хил. евро, която по-късно може да бъде увеличена с
последващо финансиране. Общо ЕИФ ще осигури 40 млн. евро, а кандидатите ще трябва да намерят и частен капитал поне 30%.
Тъй като става дума за рециклиран ресурс, а не директно евросубсидии, условията за използването му ще са много погъвкави, уточнява Стефан Цалов, който е регионален ръководител на сектор "Бизнес развитие" на ЕИФ. Частните средства
ще могат да бъдат използвани и за инвестиции извън България, което ще даде на фонд мениджърите и по-голяма
възможност да разгърнат стратегията си извън малкия местен пазар.
Подборът на мениджъри започва от 13 декември, а заявките ще се събират до 13 март 2017 г. До края на януари
кандидатите могат да поискат допълнителни разяснения по процедурата, като отговори на всички получени в този срок
запитвания ще бъдат публикувани в общ документ на интернет страницата на ЕИФ най-късно до 15 февруари. Така
очакванията са фондът или фондовете, които ще бъдат създадени по този инструмент, да заработят до края на 2017 г.,
посочва Цалов.
При избора от ЕИФ ще наблегнат на самите екипи, техния опит в рискови инвестиции и предлаганите от тях инвестиционни
стратегии по отношение на пазарните сегменти, върху които ще се фокусират, сътрудничеството и конкуренцията с други
играчи на съответните пазарни сегменти, в това число университети, научни центрове, бизнес инкубатори и
предприемачески инициативи. От кандидатите ще се очаква да представят предложенията си за привличане на частен
капитал, както и да предложат идеи за по-широк регионален обхват на дейността на фондовете, които ще управляват –
както в рамките на България, така и в съседни страни, накъдето ще могат да се насочват привлечените частни средства.
"Eleven и LAUNCHub свършиха много работа, но само София остана на картата, докато Пловдив например остана доста под
радара, въпреки че там се случват много неща. Иска ни се стратегията на тези нови фондове да обхваща по-широко
България – да не се фокусира само върху София, а да се помисли как тези регионални самосъздаващи се и
самоподдържащи се малки центрове за стартъпи и иновации в градове като Пловдив, Варна и други да бъдат въвлечени в
цялата стратегия", обяснява Цалов.
Друг момент, който от ЕИФ ще се радват да видят, е по-сериозно обвързване на акселератора, който ще бъде създаден
като част от новия фонд, не само с Източна Европа, а и с партньори от Западна Европа и Силициевата долина. "Въпреки че
акселераторът ще е малък, разчитаме, че кандидатите ще бъдат взискателни и ще се опитат да направят партньорства с
някакъв тип международни организации в тази сфера – било то акселератори, преакселератори или сходни организации",
обяснява Цалов.
Кандидатите за фонд мениджъри ще имат свободата да решат и каква част от поверените им средства да използват за
първоначални инвестиции в рамките на инвестиционния период на фонда, който ще е 5 години, и каква част от ресурса да
заделят за допълнителни вложения в развитието на компаниите от портфолиото си. Това също е една от разликите с
досегашните фондове за дялови и рискови инвестиции, които трябваше да разпределят цялата отпусната им сума в
рамките на инвестиционния период – докато в нормалната бизнес практика един фонд си заделя 30 - 50% от средствата за
допълнителни инвестиции, тъй като често компаниите, които подкрепя, са млади и имат нужда от допълнително
финансиране впоследствие.
Бъдещите мениджъри на фондовете са тези, които ще вземат решението за конкретния размер на средствата, които ще
бъдат насочени към акселерация на млади дружества. По думите на Цалов идеята на компонента за акселерация е поскоро да генерира приток от сделки за основния фонд, като от ЕИФ не очакват да видят предложения за акселератори,
чиято големина да се доближава до половината от предвидените общо за фонда 40 млн. евро, тъй като това сериозно би
променило фокуса и рисковия профил на фонда.
Също както и при досега действащите акселератори Eleven и LAUNCHub, размерът на единична инвестиция за акселерация
ще е ограничен до 200 хил. евро, но Цалов обяснява, че от ЕИФ очакват като цяло сделките (т.нар. ticket-и) да са за помалки суми, които отговарят на пазарната среда в България. "Сериозното ни очакване на база на наблюденията ни досега
е, че ticket-и, които са от по 100 хил. евро първоначално – което не са малко средства за стартиране на компания в България
– изкривяват пазара, като надуват очакванията на самите предприемачи", посочва той.
"Очакваме и големият фонд за рискови инвестиции, и акселераторът като част от него да бъдат по-пазарно ориентирани,
по-амбициозни – вече има набран опит от предишния период, знае се какво работи и какво не работи и би трябвало цялото
това знание да влезе в една стратегия, която е по-пазарно ориентирана", казва още Цалов.
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√ Калориите задължително ще се изписват върху етикетите на опакованите храни
Задължително ще се обявяват и количеството мазнини, въглехидрати, захари, белтък и сол
Калориите задължително ще се изписват върху етикетите на храните, съобщи Българската агенция за безопасност на
храните (БАБХ).
От днес влиза в сила последната част от Регламент за предоставянето на информация за потребителите, свързана със
задължителното обявяване на хранителните стойности върху етикетите на предварително опакованите храни. Тя трябва
да бъде изразена в килоджаули и килокалории (kJ/kcal). Задължително на етикета се обявяват и количеството мазнини,
наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтък и сол.
Допълнително може да се посочва количеството на едно или повече от веществата мононенаситени или полиненаситени
мастни киселини, полиоли, скорбяла, влакнини, витамини или минерали. Данните за хранителната стойност трябва да се
включват в основното зрително поле на опаковката, със съответния шрифт. Те се представят заедно в ясен формат, в
таблична форма, с подравнени номера, ако пространството го позволява.
Когато такова подравняване е невъзможно, обявяването се представя в линейна форма.
Хранителната стойност ще се декларира за 100 g или в 100 ml храна. Може да бъде посочена и като процент от
референтните количества за прием в 100 g или 100 ml. Тогава текстът „Референтно количество за средностатистически
възрастен (8400 kJ/2000kcal)” е задължителен и се поставя в близост до таблицата.
Според конкретния случай обявените стойности са средни стойности. Те са основани на анализ на храната, който е
извършен от производителя или изчисление според известните и общоприети данни.
Като „средна стойност“ означава стойността, която най-точно представлява количеството хранително вещество,
съдържащо се в дадена храна и е съобразено със сезонните колебания, начини на консумация и други фактори, които
могат да предизвикат колебания в действителната стойност.
Храните, които са произведени преди 14 декември 2016 година, могат да бъдат реализирани, ако са в срок на годност.
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