Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Медиапул
√ АИКБ: АЕЦ "Белене" може да натовари тежко българските фирми и домакинства
Потенциалните инвеститори в проекта АЕЦ "Белене" без съмнение се стремят в договора им да влезе т.нар "доплащане на
разлики", което ще натовари изключително тежко българските фирми и домакинства – въпреки афишираната от
правителството независимост на новата централа от държавни гаранции и договори за дългосрочно изкупуване на
електрическата енергия. Това се посочва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод
информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта "Белене".
Изграждането на АЕЦ "Белене", както и на VІІ-ми блок на АЕЦ "Козлодуй", не е достатъчно да бъде без държавни гаранции
и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК, посочва
работодателската организация. АИКБ апелира изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай да не допускат
инвеститорът, който и да е той, да получи правото на т. нар. "доплащане на разлики". Това би му дало възможност да
продава на борсата цялото си количество произведена електроенергия, а чрез "задължения към обществото" целокупната
българска индустрия и домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена", казва АИКБ.
"Ние вече преживяхме един път примера със "задължението към обществото", генерирано от непазарната и
недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и
на т. нар."американски централи" и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази
грешка този път в "ядрена форма" би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици", се казва в
позицията на АИКБ.
Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, за да е ясно кога и дали изобщо
се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови "заробващи подписи“: "Защото, ако до тук сме изгубили 2
милиарда, то с един такъв проект може да изгубим още 20 милиарда, доплащайки за разлики по милиард годишно през
следващите 20 години. Не е ли по-добре да спрем дотук със загубите?”

БТВновините
√ АИКБ предупреждава: "Белене" може да надуе сметките за ток
В договора за централата може да има "подводни камъни"
Потенциалните инвеститори в проекта „Белене” без съмнение се стремят в договора им да влезе т.нар „доплащане на
разлики”, което ще натовари изключително тежко българските фирми и домакинства – въпреки афишираната от
правителството независимост на новата централа от държавни гаранции и договори за дългосрочно изкупуване на
електрическата енергия. Това се посочва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал.
Работодателската организация обяснява, че това „доплащане на разлики” би означавало всичко, произведено от „Белене”
да се продава на борсата, а индустрията и домакинствата да доплащат разликата от борсовата цена, която е значително
под $46 за мегаватчас до $92 за мегаватчас проектна цена.
Според АИКБ, подобен сценарий би означавал ново вдигане на таксата „Задължения към обществото”, която се плаща
заедно със сметките за ток заради договорите с ВЕИ централите и т.нар американски тецове. „Вън от съмнение е, че найнапред следва да се актуализира енергийната ни стратегия, за да е ясно кога и дали изобщо ще се нуждаем от такива
мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи. Защото, ако до тук сме изгубили 2 милиарда, то с един такъв
проект може да изгубим още 20 милиарда, доплащайки за разлики по милиард годишно през следващите 20 години. Не е
ли по-добре да спрем дотук със загубите?”, питат работодателите.

investor.bg
√ АИКБ: Само две условия към инвеститора в Белене не стигат
Работодателите са категорично против инвеститорът да получи доплащане на разлики
Изграждането на АЕЦ „Белене“, както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции
и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК.
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Изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай не бива да допускат инвеститорът, който и да е той, да получи
правото на т. нар. „доплащане на разлики“. Този апел отправя Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта
„Белене“.
„Ако има ангажимент за „доплащане на разлики“, инвеститорът ще има възможността да продава на борсата цялото си
количество произведена електроенергия, а чрез „задължения към обществото“ целокупната българска индустрия и
домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена“, казват работодателите.
„Ние вече преживяхме един път примера със „задължението към обществото“, генерирано от непазарната и
недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и
на т. нар.„американски централи“ и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази
грешка този път в „ядрена форма“ би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици“, се казва в
позицията на АИКБ.
Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, за да е ясно кога и дали изобщо
се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови „заробващи подписи“.

в. 24 часа
√ Работодатели с условие към инвеститора за АЕЦ „Белене“
Изграждането на АЕЦ “Белене”, както и на VIIІІ блок на АЕЦ “Козлодуй”, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции
и дългосрочни договори за изкупуване на произведения ток. Това заявява в позиция Асоциацията на индустриалния
капитал в България с шеф Васил Велев. От работодателската организация предупреждават в никакъв случай
изпълнителната и законодателната власт да не допускат инвеститорът, който и да е той, да получи правото на т.нар.
доплащане на разлики. “Ако има ангажимент за “доплащане на разлики”, инвеститорът ще има възможността да
продава на борсата цялото си количество произведена електроенергия, а чрез “задължения към обществото”
целокупната българска индустрия и домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена, която е значително под 46
USD за мегаватчас до 92 USD за мегаватчас проектна цена”, предупреждава УС на АИКБ. Вече преживяхме примера със
“задължението към обществото”, генерирано от непазарната и недообмислена политика за електроенергия от ВЕИ на
т.нар. американски централи и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази
грешка, този път в “ядрена форма”, би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици, се казва в
позицията. Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, “за да е ясно кога и
дали изобщо се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи”.

факти.бг; novini.bg; novini.dir.bg;
b2bmagazine
√ Само две условия към инвеститора в проекта „Белене“ не стигат
Без „доплащане на разлики“ при изкупуване на електроенергия от нова АЕЦ, апелира АИКБ
Изграждането на АЕЦ „Белене“, както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции
и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК. Изпълнителната и
законодателната власт в никакъв случай не бива да допускат инвеститора, който и да е той, да получи правото на т.нар.
„доплащане на разлики“. Този апел отправя Управителният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) по повод информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта „АЕЦ Белене.
„Ако има ангажимент за „доплащане на разлики“, инвеститорът ще има възможността да продава на борсата цялото си
количество произведена електроенергия, а чрез „задължения към обществото“ целокупната българска индустрия и
домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена, която е значително под 46 USD за мегаватчас до 92 USD за
мегаватчас проектна цена“, предупреждава УС на АИКБ.
„Ние вече преживяхме един път примера със „Задължението към обществото“, генерирано от непазарната и
недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и
на т. нар. „американски централи“ и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази
грешка този път в „ядрена форма“ би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици“, се казва в
позицията на АИКБ.
Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, „за да е ясно кога и дали изобщо
се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи“.

Строителство Имоти
√ Бизнесът завършва годината с оптимизъм, но е предпазлив
Договарянето на минималната заплата трябва да е по сектори, а не на килограм
Българският бизнес е предпазлив в очакванията си за 2017 година. Основен фактор за несигурността в прогнозите са
предстоящите предсрочни избори, външните рискове като бежанската криза, както и задълбочаващият се проблем с
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липсата на подготвена работна ръка. Това сочат резултатите от традиционната анкета в края на годината сред фирмите –
членове на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). Все пак доминират оптимистичните нагласи – всяка втора
фирма планира да увеличи заплатите и да тегли кредити за инвестиции.
„Бизнесът очаква умерен ръст на продажбите – около 3-4%, през следващата година, като допълнително произведената
добавена стойност ще се използва в по-голяма степен за повишение на възнагражденията средно с 5-7%, както и за
подобряване на финансовите резултати“, посочи председателят на АИКБ Васил Велев.
66% от анкетираните мениджъри не смятат да правят промени в броя на заетите, което може да се тълкува и като
положителен отговор – нови хора няма да се наемат, но няма и да има съкращения, допълни статистиката Добрин
Иванов от Асоциацията.
В края на ноември спрямо края на октомври бизнесът е ревизирал своите очаквания за 2017 година. Според Добрин
Иванов предстоящите избори във Франция, Германия, Италия ще са фактор, който ще се отрази и на нашата икономика.
Войната в Близкия изток и напрежението в Турция ще продължат да влияят глобално. Другият риск е политическата
криза у нас – очертаващото се служебно правителство и предсрочни парламентарни избори.
Шефовете на повече от половината предприятия смятат, че вдигането на минималната работна заплата от 420 на 460 лв.
е прекалено. Други 31% обаче са на мнение, че МРЗ може да е и по-висока. 13% намират това ниво за нормално, но 6% са
убедени, че и 420 лв. е много. Тези разнопосочни мнения сочат, че договарянето на минималните възнаграждения
трябва да става по сектори, а не да се спуска обща страната МРЗ, обясниха експертите на Асоциацията.

Важни обществено-икономически и политически теми
investor.bg
√ ЕК: Заемът за НЕК за АЕЦ "Белене" е компенсация за политиката на държавата
Брюксел препоръчва да бъде изтеглена нотификацията за изключение от правилата за държавна помощ за НЕК
Заемът за Националната електрическа компания (НЕК), с който компанията се разплати за оборудването на АЕЦ "Белене",
е компенсация за водената от държавата политика за втората ядрена централа. В този случай отпуснатият от бюджета заем
не е държавна помощ.
Това е становището на Европейската комисия по казуса. Решението е оповестено в писмен отговор на енергийния
министър в оставка Теменужка Петкова на въпрос на депутатите от Реформаторския блок Мартин Димитров и Петър
Славов.
България е подала нотификация за допускане на държавна помощ за НЕК на 29 септември. Още на 20 октомври от Брюксел
са уведомили българските власти, че въз основа на наличната информация този заем може да се разглежда като
компенсация и изисква още доказателства, за да даде крайното си становище.
От отговора на Петкова става ясно, че ЕК е изпратила писмо до Министерството на финансите, което води
кореспонденцията по казуса, на 2 декември 2016 година. С него Брюксел препоръчва да бъде изтеглена нотификацията за
изключение от правилата за държавна помощ за НЕК.
Теменужка Петкова заявява, че България е изпълнила всички законови изисквания при отпускането на заема от бюджета
за НЕК.
Формално решението на Министерския съвет за отпускането на средствата обаче е от 30 ноември. С него се нарежда на
Министерството на енергетиката да преведе малко над 601 млн. евро на НЕК. Седмица по-късно държавната компания
изплати тази сума на "Атомстройекспорт" и така погаси дълга си за поръчаното оборудване за АЕЦ "Белене".

Капитал
√ Френски завод за самолетни части ще има до Пловдив
Производителят Latecoere е доставчик на гиганти в авиацията като Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer
Втора западна компания планира да произвежда части за самолети в България. Френската Latecoere е избрала Пловдив за
новото си предприятие. Пролетта и американската Woodward обяви старт на производство на авиокомпоненти. Така след
бума на предприятия за авточасти страната вече привлича и доставчиците на Airbus, Boeing и т.н.
Новината, че базираната в Тулуза компания Latecoere, която е подизпълнител на производителя на самолети Airbus, иска
да строи завод за самолетни части в Пловдив, дойде след среща на френския посланик Ерик Льобедел с кмета на града
Иван Тотев. Според съобщението на сайта на общината преговорите се водят от около година, а новата фабрика може да
заработи в края на 2017 г. От областната управа и кметството не потвърдиха точното име на компанията инвеститор, както
и какъв ще е размерът на инвестицията, като коментираха само, че в производството ще бъдат ангажирани на първо време
200 служители и още 400 на по-късен етап.
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В стратегията на Latecoere за периода 2017 - 2021 г., публикувана през юли, се вижда, че компанията смята да инвестира
100 млн. евро в производствата си, като се посочва, че смята да открие такова и в България. Нов завод ще бъде има и в
Тулуза до стария, като инвестицията там ще е 20 млн. евро.
От "Тракия икономическа зона", където ще е заводът, потвърдиха, че става дума именно за Latecoere. Клиенти на
базираната в Тулуза компании са големите фирми в самолетостроенето като освен за Airbus тя работи и за Boeing,
Bombardier и Embraer.
Договорът с Latecoere за парцел в икономическата зона на Пловдив ще бъде подписан около Нова година.
Френската компания има доста широк спектър на производство. По неофициална информация в Пловдив ще прави
уплътнения и допълнителни компоненти по вратите на самолетите, като идеята била е с помощта на други подизпълнители
да се стигне до етап цялата врата на самолета да се прави в Пловдив.
Тази есен компанията е регистрирала две дъщерни дружества в София - "Латекоер България" и "Лателек България".
Първата е с капитал от 200 хил. лв., а втората - със 100 хил. лв.
В началото на годината беше обявен първият завод за части за самолетите на световни производители като Airbus и Boeing
- на американската компания Woodward, която се позиционира в София, до летището и за три години смята да инвестира
9 млн. лв. Цехът е за електромеханични компоненти и възли за сектора. Това ще са различни възли и части, свързани с
управлението на горивната система на самолетите и контрола на задвижващите механизми като задкрилките на крилата
и опашния сектор. Пред пролетта в предприятието вече работеха малко над 70 души, а при приключването на проекта се
очаква броят да достигне 160-190.

Сега
√ Фирмите износителки дават работа на над половин милион българи
Експортните предприятия обаче разчитат основно на нискообразовани кадри, сочат данни на ЕК
Предприятията, които изнасят стоките и услугите си в страни извън ЕС, създават заетост на повече от 600 000 българи. На
практика всяко пето работно място в България е свързано с някаква експортна индустрия, показва проучване на
Европейската комисия (ЕК). А средно за ЕС работата на всеки седми е във фирма, която изнася за други страни като САЩ,
Китай, Арабския свят и т.н.
Данните за пореден път доказват, че външната търговия е важна за държавите от ЕС и особено важна за България, защото
създава заетост и осигурява ръст на икономиката и доходи на много хора. Любопитен детайл е, че 54% от работните места,
свързани с износа на България, са в сектора "Услуги", 21% са в минната индустрия и селското стопанство. 6% са заети в
текстилни предприятия, произвеждащи за износ в страни извън Евросъюза. 563 000 души се трудят във фирми в България,
чиято продукция се потребява от държави, нечленуващи в ЕС. Още 80 000 българи работят някъде другаде в общността в
предприятия, които изнасят за останалия свят.
Според доклада на Брюксел 31 млн. души в ЕС изкарват заплатите си в компании, търгуващи с останалия свят.
Еврокомисията констатира, че в България фирмите износителки разчитат на персонал, който не е особено образован, а
това означава, че и не е високо платен. 75% от заетите в експортния сектор са с ниско образование, а само 8% са висшисти.
И в Румъния положението е подобно - там от 1.2 милиона заети в предприятия износители 74% са ниско образовани.
(Допълнително 181 хил. румънци се трудят извън родината си в европейски фирми, които работят за експорт. Като цяло
данните показват, че износът към трети страни не създава работни места за висшистите и висококвалифицираните кадри.
Повечето работещи за износ извън ЕС са със средно образование. Но Ирландия например е добро изключение - там делът
на работните места за високообразовани е цели 42%. А в големите европейски икономики процентът е около 30 на сто.
Най-голям е броят на работните места, свързани с износа, в Германия (6.2 млн.), Италия (2.7 млн.) и Франция (2.2 млн.).

Стандарт
√ IT компаниите са против прогресивния данък
Против промяна на данъчното законодателство в България се обявиха браншовите асоциации на високотехнологичния
сектор – Българската аутсорсинг асоциация, БАСКОМ, БАИТ, ИКТ Клъстер и Автомобилен клъстър. В открито писмо до
изпълнителната, законодателната власт и лидери на водещи политически партии те възразяват срещу започналия дебат в
публичното пространство за промяна на данъчното облагане в България.
В становището се казва, че тези индустрии се превръщат в структуроопределящи за българската икономика. Заетите в тях
са над 5-6% от работната ръка в страната, а заплатите им растат с висок темп.
Днес високотехнологичните фирми у нас формират значителна част от БВП на страната - за 2015 г. този принос беше в
размер на над 8% за аутсорсинг, разработка на софтуер, информационни технологии и 4% за автомобилната индустрия,
пише в откритото писмо. Според бизнес организациите продължителното присъствие на темата за увеличаване на
данъците в България ще доведе до силен отлив на инвестиции, а други държави от Централна и Източна Европа ще се
наложат като по-атрактивни дестинации.
Припомняме, че през ноември парламентът отхвърли окончателно предложението на БСП за смяна на данъчния модел и
връщане на прогресивното облагане.
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Дневник
√ КЗК разреши сделката за "Дружба стъкларски заводи"
Комисията за защита на конкуренцията издаде разрешение за продажбата на втория по големина производител на стъклен
амбалаж в България "Дружба стъкларски заводи", се вижда от сайта на регулатора.
Дружеството е част от гръцката група която през октомври уведоми чрез борсово съобщение, че е сключила договор за
продажба на съществена част от бизнеса със стъклени бутилки и буркани с португалската компания BA Vidro.
Обект на придобиване е бизнесът със стъклен амбалаж на гръцката група "Юла" ( Yioula), който включва предприятието
"Гластанк" Б.В. (Glasstank B.V.), Нидерландия, неговите дъщерни дружества и част от дейността на "Юла Гласуъркс" С.А.,
Гърция, свързана със стъклен амбалаж. От предмета на договора е изключен бизнесът за производство на домакинска
стъклария, тъй като той ще бъде отделен и задържан от групата на продавача.
В България обект на сделката са компаниите "Дружба Стъкларски заводи" АД, гр. София и "Амбалаж – София Град" ЕООД.
Договорът за покупко-продажба беше сключен между гръцката и португалската компании на 8 октомври.
По размер на приходите си "Дружба стъкларски заводи" е една от най-големите компании на борсата в България.
Капитализацията й е 235 млн. лв., но компанията е една от слабо ликвидните. Акциите извън основния й гръцки собственик
са едва 0.76% според доклада за дейността към края на 2015 г. С тях се случват и доста рядко сделки, писа "Капитал" по
повод сделката.
Потенциалният купувач на завода е португалската компания BA Vidro, която произвежда и продава стъклени бутилки и
буркани.ъм момента BA Group се състои от общо осем фабрики - в Португалия, Испания, Полша и Германия. Според отчета
на компанията през 2015 г. оборотът й е достигнал 580.9 млн. евро, a оперативната печалба е 126.2 млн. евро. Служителите
на компанията са 2400.

Капитал
√ Преките чужди инвестиции са се стопили с 46% за десетте месеца
Износът за периода също отбелязва минимален спад
Преките чужди инвестиции в България са намалели с 46% през първите десет месеца на годината спрямо същия период
на 2015 г., сочат предварителните данни на Българската народна банка. Размерът им е бил 942 млн. евро, докато година
по-рано в страната са били вложени 1.748 млрд. евро. През октомври намаляват с 25.2 млн. евро, докато за същия месец
на миналата година те са отбелязали увеличение с над 137 млн. евро.
Инвестициите намаляват по всички показатели, като най-тежък е спадът при дяловия капитал, където те са едва една трета
от тези през миналата година. По-малко е понижението при реинвестираната печалба, но и тук отстъплението е с над 40
млн. евро (виж графиката).
Трябва обаче да се има предвид, че данните ще претърпят няколко ревизии през годината, като обикновено резултатите
се подобряват.
Холандия продължава да бъде първо по нетни преки инвестиции в България. Страната има облекчено данъчно
законодателство, като много компании от трети страни, които имат бизнес у нас, работят през холандска дъщерна
компания. Един такъв пример е руската "Лукойл", която вероятно отпуска средства на българския си клон от компания в
страната. За период от януари до октомври от Холандия са дошли 194.7 млн. евро, което е над една пета от общата сума
за периода. На второ място остава Германия със 137.7 млн. евро. Инвестициите от Люксембург възлизат на 131.8 млн. евро,
или 14% от всички.
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в имоти за десетте месеца на тази година са 53.3 млн. евро при
52.7 млн. евро година по-рано. Най-големият дял - 42.6%, се пада на швейцарски граждани, които са вложили 22.7 млн.
евро. Руските граждани са вложили 12% от общия дял, или 6.4 млн. евро. Почти същата е и сумата от норвежците - 6.1 млн.
евро.
За периода януари - септември България отбелязва и спад на износа, макар и много по-малък, отколкото при чуждите
инвестиции. За деветмесечието той възлиза на 17.25 млрд. евро при 17.33 млрд. евро за същия период на 2015 г.
Намаляването с 83.2 млн. евро се равнява на под половин процент. Според доклада на БНБ основен принос за
понижението на експорта за периода имат групата на цветните метали и петролните продукти, които намаляват със
съответно 33.4 и 22.6%. Нараства износът на групата на други инвестиционни стоки с 348.6 млн. евро, както и тази на
суровини за производство на хранителни продукти със 189.6 млн. евро.
Износът за ЕС бележи покачване с 666.6 млн. евро, или 6%, като делът му в общия експорт се повишава от 64.1% за първите
девет месеца на миналата година до 68.3% сега. На годишна база най-сериозно се увеличава експортът за Германия (8.3%),
Румъния (10.5%) и Гърция (7.6%). Лошите новини са намаляването на износа към Белгия с 24.7%. Износът за държави извън
ЕС се понижава с 12%. Най-голям принос за това има експортът за Турция, който спада с 205.9 млн. евро, или 13%, като тук
обяснението може да се търси в изострената политическа обстановка в страната след неуспешния опит за атентат. Поради
кризата в Украйна експортът се срива с 61.4%. Обезпокоително е понижението на износа за двете най-големи икономики
в света - САЩ с 26.5% и Китай с 36%.
С най-голям дял в общия износ на България остава Германия с 2.36 млрд. евро. Следващите в класацията са Италия (1.65
млрд. евро), Румъния (1.56 млрд. евро) и Турция (1.35 млрд. евро).
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Сега
√ Застрахователите са против сезонната "Гражданска отговорност"
Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) е против въвеждането на сезонната застраховка за мотопеди,
мотоциклети, каравани и кемпери. Това обяви браншовата организация в края на миналата седмица, след като в четвъртък
парламентът одобри на първо четене промени в Кодекса за застраховането.
С новите текстове се дава възможност за тези возила да се сключва застраховка за по-малко от 12 месеца, но не по-малко
от 30 дни. За тази възможност настояха в серия от протести собственици на мотори и кемпери, които се ползват обикновено
само през топлите месеци. За да станат факт промените, трябва да се гласуват окончателно в парламента, което вероятно
ще стане най-късно в началото на януари.
Застрахователите обаче категорично възразяват срещу промяната. Според тях няма как отговорност за причиняване на ПТП
да се носи само през определен период от годината, щом може да използваш превозното средство във всеки един момент.
Депутатите са на път да отменят и автоматичната дерегистрация на возилата, които нямат застраховка. Според тях това ще
причини голям хаос и ще се наложи безсмислено отписване на мотори и каравани, което ще натовари администрацията
на МВР и Гаранционния фонд. От АБЗ обаче смятат, че запазването на това изискване ще принуди нарушителите да сключат
полицата.
По данни на Пътна полиция регистрираните мотоциклети у нас са над 150 хиляди. Статистиката на АБЗ сочи, че щетите от
мотоциклети и мотопеди през есенно-зимния период са големи. Въпреки че през годините намалява, щетимостта остава
висока. През 2013 г. щетите са 31% от всички, за 2014 - 27%, 2015 - 31%, а през 2016-а - 26 на сто. Броят на незастрахованите
мотоциклети и мотопеди към 15 декември също е опасно голям - 76% нямат полица. В пиковия сезон - към 30 юни,
застрахованите мотоциклети и мотопеди са били 60 567.
Въпреки притежаването на скъпоструващи мотори и екипировка собствениците им не отделят пари за покриване на
отговорността при причиняване на ПТП, категорични са от асоциацията. Когато няма полица, последствията се поемат от
Гаранционния фонд, вноските в който се събират от всички други прилежни собственици на превозни средства.

в. 24 часа
√ Разбрали се: 10 опорни точки за кабинет на РБ
На лидерски разговор с Бойко Борисов днес решават кой ще е премиерът, утре го предлагат на президента Плевнелиев
На третия ден от преговорите за съставяне на правителство екипите на ГЕРБ, РБ и Патриотичния фронт са постигнали вчера
напредък, споделиха участници от всички партии. Кабинет с мандата на РБ ще има, за да работи по 10 приоритетни
области. С такова впечатление се разделили пратениците на централите. Преговорните екипи са водени от лидерите на
депутатите на ГЕРБ Цветан Цветанов, на РБ Найден Зеленогорски и на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов и Валери
Симеонов. Сред точките са нов Изборен кодекс, подготовка на председателството на ЕС, подход към мигрантския проблем,
антикорупционният закон “Кунева”, който миналата седмица не успя да мине на второ четене в парламентарната правна
комисия. “РБ е наследник на автентичната десница, от която са излезли много големи български политици, които са
свършили много полезни неща за България. Естествено, че имаме хора и с подготовка, и с кураж да се справят с това.” Така
отговори Зеленогорски на въпроса могат ли реформаторите да извадят премиер. Днес преговорите продължават с Бойко
Борисов, който отказа да оглави кабинет на РБ, но даде да се разбере, че в парламента ГЕРБ ще го подкрепя. На срещата
ще бъде определен министър-председател, папката с чието име зам.-председателят на СДС Румен Христов ще върне във
вторник на президента Росен Плевнелиев. Самият Зеленогорски е категоричен: “Аз нямам такова намерение. Мисля, че
там, където съм - съпредседател на парламентарната група, съм изключително полезен и бих продължил в тази посока.”
"Въпреки че в общественото пространство има скептицизъм, мандатът е приет и ние полагаме всички усилия в разговорите
с колегите от ГЕРБ и ПФ. Важното е да има здрава основа, т.е. реформаторско мнозинство - антикорупционен закон,
продължаване на съдебната реформа и 10-ина суперприоритетни акцента от програмата, със срокове за изпълнение. То
ще стъпи на базата на програмата, с която беше създадено това правителство и по която за 2 години то свърши много
полезни неща”, обобщи Зеленогорски. Очаква се утре зам.-шефът на сините и председател на парламентарната
земеделска комисия Румен Христов да върне на президента Росен Плевнелиев папка с окончателното решение на
реформаторите - име на премиера или отказ от мандата. Везните клонят вече сериозно към реализирането му. Първи знак
за светлина в края на преговорите даде Цветан Цветанов. “С мандат на Реформаторския блок ние ще подкрепим едно
правителство, но разбира се, че министрите и премиерът ще бъдат допълнително уточнявани.” Това каза пред БНТ дясната
ръка на Борисов. “Мога да кажа, че полагаме максимални усилия да изчистим различията, които има между ГЕРБ,
Реформаторския блок и Патриотичния фронт, за да може действително да се консолидираме в едно правителство, което
да продължи политиката, която правихме две години”, уточни Цветанов. Той обясни, че се работи в посока на надграждане
на постигнатото досега: “Положените усилия през последните две години дадоха действително добър хоризонт за страната
ни.” Цветанов предупреди, че днес предстоят трудни разговори, на които “ще се сложат всички детайли, за да се види дали
е възможно да се състави правителство”. Най-голямото противоречие било по въпроса с пенсиите. ДСБ напуска групата в
НС, подканва и Гражданския съвет 5-имата депутати от ДСБ са в готовност да съгласуват с колегите си от Гражданския съвет
възможността заедно да напуснат парламентарната група на Реформаторския блок. Причината е, че от партията
категорично няма да подкрепят ново правителство в този парламент. Това обяви във Варна лидерът на партията Радан
Кънев. Поведението на участващите в преговорите за съставяне на правителство било “неприлично и недостойно”. Кънев
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определи себе си като най-разпознаваемия десен политик в България след премиера в оставка. “Големият въпрос е какво
идва след Бойко Борисов. Ще допуснем ли да дойдат БСП, ДПС и популистки формации, или ще успеем да развием
истинска дясна политика в България”, добави Кънев. Кунева: Няма смисъл за 2 - 3 месеца, ще е холограма на правителство
Правителство с мандата на РБ, ако бъде излъчено такова, ще работи поне половин-една година. Това стана ясно от думите
на вицепремиера в оставка и лидер на ДБГ Меглена Кунева. “Ако няма воля за истинско управление, съставянето на
правителство за два-три месеца е излишно. Не ни е необходима холограма на правителство”, заяви тя вчера пред БНР.
Така или иначе се върви към предсрочни избори, така че Реформаторският блок трябва да бъде в добра кондиция, смята
Кунева. Тя повтори тезата, че щом е получил от държавния глава проучвателен мандат, блокът е длъжен да поддържа
диалога и да проведе консултации. Но дали ще се стигне до съставяне на правителство, е въпрос не само на математика,
а и на воля и консенсус, допълни председателката. “В РБ има колеги, които са по-оптимистични, че може да се състави
кабинет, и други, които са по-малко оптимистични”, описа ситуацията тя. И подчерта дебело, че отказът
антикорупционният закон, изготвен от екипа ѝ, да се гледа на 2-о четене, е намалил шансовете за сформиране на
реформаторско мнозинство в този парламент. Кунева бе категорична, че няма да се откаже от закона в името на това да
се състави кабинет Вицепремиерката обясни още, че настоящата политическа криза поставя предизвикателства пред
българското председателство на Съвета на ЕС - при избори в края на март един нов кабинет ще има едва половин година
да се подготви за българския мандат от януари 2018 г. А именно през българското председателство ще се прави прегледът
на единния цифров пазар на ЕС, което ще даде много възможности на нашата ИТ-индустрия. Няма драми в ПФ, успокоява
Каракачанов след напрежението със Симеонов от петък ЛЮБОМИР ДЕНОВ “Няма драми в Патриотичния фронт. Но дори и
да има - нямам навика да коментирам публично вътрешнокоалиционни отношения”. Това заяви съпредседателят му
Красимир Каракачанов пред “24 часа” след декларацията от петък на на неговия колега Валери Симеонов. В нея
Каракачанов бе критикуван за изнасяне на несъгласувана с ръководството на парламентарната група информация и за
рушене на коалиционните отношения. Симеонов не вдигна телефона си за коментар.
Според запознати най-вероятно става дума за различните виждания на двамата лидери за кабинет с мандата на РБ. Докато
Каракачанов е срещу, защото според него няма кой да понесе политическата отговорност, то Симеонов държи на всяка
цена да се предотврати предсрочен вот, за да не изпадне държавата в хаос.
Освен това Симеонов бе особено остър към Бойко Борисов след подаването на оставката му и заяви, че повече не го вижда
като премиер. Пред Дарик радио в събота пък Каракачанов обясни, че щом няма да има нов кабинет на ГЕРБ, защото
партията няма да участва нито с Борисов, нито с други министри, то тогава няма изгледи за стабилно правителство и подобре да не се губи време, а направо да вървим на избори. Иначе депутати от ПФ така и не успяха да разгадаят упрека на
Симеонов за различия по отношение на картелите при горивата от петък. Каракачанов изобщо не се е занимавал с тези
проблеми, спомниха си единствено идеята на Емил Димитров-Ревизоро, че ако се овладее контрабандата на горива, ще
има пари за по-високи пенсии. Става дума за това, че 30% от търговията с горива не била законна заради нерегламентирани
складове без измервателни уреди. Разногласия между Каракачанов и Симеонов е имало и преди, но досега са успявали
да ги преодолеят. Преди 1 г. се разминаха диаметрално за казаните за ракия. В нощта след 1-ия тур на президентските
избори пък Симеонов призна, че е бил готов да се оттегли от коалицията при лош резултат. Красимир Каракачанов е за
кабинет “Борисов 3”, Валери Симеонов не вижда повече премиера начело. Корнелия Нинова носила оставката си в нощта
на президентските избори Бях си написала оставката за нощта на президентския вот, призна лидерът на БСП Корнелия
Нинова вчера. Бях подготвена и за загуба, и за победа, така че аз знам как се носи отговорност - така тя отговори в
предаването “120 минути” по bTV на въпрос ще хвърли ли оставка, ако БСП загуби следващите парламентарни избори. С
Румен Радев се виждаме, но не сме говорили за служебния кабинет - не е моя работа, категорична бе тя.
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