Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV Bulgaria
√ Икономиката ще продължи да се развива, но под потенциала си
Васил Велев в Светът е бизнес, 20.12.2016
Икономиката е инертна система. В нея не може толкова бързо да настъпят видими изменения, включително и при
политическа нестабилност. Това каза Васил Велев, председател на Асоциация за индустриалния капитал в България, в
„Светът е бизнес” на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. „За сега нещата стоят добре. Прогнозите за следващата
година са умерено оптимистични”.
„Държавната администрация работи с намалена интензивност, усилията за реформи бяха стопирани още преди
президентските избори. Това е загубено време”.
Икономиката ще продължи да се развива, ще имаме ръст на БВП през следващата година, но ще е под потенциала на
икономиката, защото ще бъде изгубено много време за реализиране на необходими реформи и защото намалихме
работното време с три дни, което означава 1% по-малко произведен БВП, каза гостът.

investor.bg
√ По 4 почивни дни за Великден и Коледа през 2017 г.
Правителството вече няма да има право да размества почивни дни през годината, но запазва правото си да обявява
еднократно дни за неприсъствени
Депутатите сложиха край на дългите уикенди и отработването в събота. Това стана с окончателното приемане на поправки
в Кодекса на труда, внесени от социалното министерство.
С новите правила за почивните дни ще усетим промяната още в началото на следващата година, защото понеделник, 2
януари 2017 г., ще е неработен.
Така през 2017 г. неработни дни ще бъдат 2 януари, 3 март, 14 и 17 април - Разпети петък и понеделник след Великден, 8
май - понеделник след Гергьовден, и 24 май, 6 и 22 септември, 25 и 26 декември.
Правителството вече 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, решиха
още депутатите.
Предложението бе внесено от Министерството на труда и социалната политика и одобрено от кабинета. До него се стигна
след настояването на бизнеса да се премахнат дългите почивки и отработването в събота.
Впоследствие от бизнеса се обявиха против предложените поправки.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и останалите работодателски организации се
обявиха категорично против добавянето на почивни дни в годината.
Според работодателите всяка година ще се работи 249 дни, или това според тях означава около 1,2% по-малко БВП.

Медиапул
√ Кабинетът запазва правото да обявява допълнителни почивни дни
Парламентът реши окончателно, че вече няма да има сливане на празнични дни, когато се падат през седмицата, с
почивните, а когато официалните празници, с изключение на Великденските, съвпадат със събота и/или неделя, първият
или първите два работни дни след тях ще се почива.
Кабинетът обаче ще може по своя преценка да обявява и други дни за неработни за оказване на обществена почит към
важни исторически, политически, културни или други събития, както и дни за честване на определени професии и за
оказване на признателност.
Депутатите одобриха на второ четене поправките в Кодекса на труда, които бяха силно оспорени от работодателските
организации с мотива, че така почивните дни през годината на практика се увеличават и от това бизнесът губи. От
Асоциацията на индустриалния капитал дори изчислиха, че очертаващите се три допълните дни почивка ще струват на
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икономиката 1 процент от брутния вътрешен продукт, което бе оспорено от вносителя на поправките - социалното
министерство.
Аргументът на правителството е, че така официалните празнични дни ще са ясно определени и ще отпадне неефективното
съботно отработване при сливането им със съботно-неделните дни.

Капитал
√ Парламентът прие окончателно новите правила за почивните дни
През 2017 г. ще се почива 4 пъти по три дни, а по Великден и Коледа - по 4 дни
Въпреки негативните становища на бизнеса във вторник парламентът прие без дебати окончателно новите правила за
почивните дни. С тях се забранява сливането със съботно-неделната почивка на официални празници, когато те се падат
във вторник или в четвъртък. В същото време обаче поправките в Кодекса на труда предвиждат, когато празникът е в
събота и/или неделя, да не се работи следващия понеделник и/или вторник. Резултатът е, че се получават блокове от три
почивни дни за Нова година, за Освобождението на България (около 3 март), за деня на труда (около 1 май) и за
независимостта (около 22 септември). По четири дни ще се почива по Великден и Коледа. Освен това кабинетът ще може
по своя преценка да обявява и други дни за неработни за оказване на обществена почит към важни исторически,
политически, културни или други събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване на
признателност.
Поправките бяха силно оспорени от работодателските организации с мотива, че така почивните дни през годината на
практика се увеличават и от това бизнесът губи. В понеделник работодателски организации за пореден път изразиха
негативно становище за промените. В писмо на 4-те национално представителни работодателски организации - АИКБ,
БТПП, БСК и КРИБ изтъкнаха, че промяната в законодателството противоречи на конституцията, влиза в конфликт със
Закона за нормативните актове поради липсата на количествена оценка на въздействие за свързаната загуба на
добавена стойност и БВП и нарушава Кодекса на труда и конвенции на МОТ за работното време и социалния диалог,
тъй като проектът не е обсъждан в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според становището на
организациите всеки допълнителен неработен ден струва 0.4% от годишния размер на произведената добавена
стойност, респективно и на годишния БВП. Според тях в следващите календарни години, в които между 2 и 4 официални
празнични дни съвпаднат със съботните и неделни дни, ще се формира загуба от порядъка на 1-1.5% от БВП.
Вносителят на поправките обаче - социалното министерство, не е съгласен с тези аргументи. Аргументът на правителството
е, че така официалните празнични дни ще са ясно определени и ще отпадне неефективното съботно отработване при
сливането им със съботно-неделните дни.
Кои дни ще се почива през 2017 г.
- 2 януари (понеделникът след Нова година);
- 3 март (петък);
- 14 и 17 април (Разпети петък и понеделникът след Великден);
- 1 май (понеделник);
- 8 май (понеделникът след Гергьовден)
- 24 май (сряда);
- 6 и 22 септември (сряда и петък)
- 24, 25, 26 и 27 декември (Коледа).

Марица Пазарджик
√ Иде недостиг на работници през 2017-а
Малко над половината от фирмите у нас смятат, че ще запазят нивата на оборотите си от отиващата си 2016 г. и през новата
2017-а. В същото време всеки четвърти бизнесмен очаква по-добри финансови резултати от дейността си догодина.Това
сочат резултатите от проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), проведено сред членовете
на организацията. В асоциацията участват 9300 фирми от 65 бранша, а в тях за заети близо половин милион от българите
в активна трудова възраст.
На въпроса „какви са очакваните финансови резултати за вашата фирма през идната 2017-а, спрямо настоящата година”
41% отговарят, че очакват повишение на печалбата, приблизително толкова (38%) са на мнение, че ще запазят същите нива.
Само 22% от бизнеса прогнозира по-лош резултат догодина.
Преобладаващата част от износителите не очакват промяна в експорта си през 2017 г., а половината от управителите и
мениджърите правят планове за увеличаване на инвестициите си през новата година.Близо 35 на 100 от работодателите
имат оптимистични очаквания за скок в продажбите и нови пазари, 13% са дали прогноза за свиване по този показател, а
над половината от запитаните очакват да защитят нивата на търговия от настоящата година. Според председателят на АИКБ
Васил Велев бизнесът очаква умерен ръст на продажбите от 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.
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47 на 100 от членовете на асоциацията планират да инвестират повече през новата година, а близо 34 % ще увеличат
кредитната си задлъжнялост. Само 6 на 100 ще повишат депозираните средства. Всеки втори работодател смята, че
размерът на минималната работна заплата през 2017 г. трябва да остане на нивото от 420 лв. 31% обаче твърдят, че тя
трябва да е над 460 лева. Същото съотношение се наблюдава и в отговорите им по темата за минималните осигурителни
прагове. Над 20% от работодателите у нас са декларирали, че ще увеличат персонала през новата годината.
Според друго проучване има очаквания за по-високи възнаграждения на служителите и те идват основно заради липсата
на добре подготвени кадри в отделните сектори. Прогнозите са за среден ръст между 5 и 7%, като увеличение на заплатите
планират повече от половината от работодателите, при 47% ще има замразяване на доходите, а намаление не се очаква.
По-високи заплати ще има в сферите на туризма, комуникациите, аутсорсинга, в IT сектора, както и в машиностроенето и
електротехниката. Ръстът в заплатите няма да е за сметка на съкращения.
Задълбочаващият се проблем с липсата на подготвена работна ръка е най-голямото предизвикателствата през бизнеса и
през идната 2017 година. Според анкетираните той вече изпреварва корупцията и административните прегради.
Другите фактори, влияещи върху сигурността за прогнозите са: сложната вътрешнополитическа обстановка, предстоящите
предсрочни избори и външните рискове като бежанската криза.
Фирмите от АИКБ очакват през новата година да се предприемат спешни мерки за решаване на проблемите с осигуряване
на човешки ресурси. Индустриалният бизнес си поставя за цел да работи за: ограничаване на намесата на държавата на
пазара на принципа „замърсителят плаща” при определянето на такса „Битови отпадъци”; меморандум за нови труда чрез
определяне на МРЗ, МОД и добавки за натрупан стаж; въвеждане на ВЕИ централи и развитие на енергийната борса и
развитие на капиталовия пазар чрез листване на държавни дружества и ограничаване на свръх регулациите, както и полесен внос на специалисти от страни извън ЕС.

в. Животът днес
√ Политическата турбуленция не бива да продължава дълго
Румен Радев, зам.-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България отговаря на въпроса: "Какъв е
шансът да останем икономически стабилни въпреки политическите сътресения?"
Зависи колко време ще продължи политическата турбуленция. Ако става въпрос за по-дълго време, тогава няма как да се
вземат дори оперативни решения от министерствата. За икономиката дълъг период от време са два или три месеца. И си
представете администрация на централно ниво, която не работи, как тогава икономиката също ще буксува. В някои страни
като Испания икономиката може и да работи, но в България засега историята показва, че когато има подобни проблеми,
администрацията не функционира. И това не е режимът на служебно правителство. Администрацията не функционира,
когато може да е разтоварена от отговорност, т.е. няма пред кого да я носи. Ако имаме дори и служебен министър, пред
него се носи отговорност. Но пред министър в оставка това не е така. Вероятно има бизнес, който е лобистки настроен,
подчинен или функционира на базата на някакви държавни поръчки. Но това е по-скоро изключение. Голямата част от
нормално функциониращия, работещ бизнес не действа по такъв начин, но има взаимодействие с администрацията – за
уреждане на всякакви документи, за разрешителните режими и така нататък. Има и друг бизнес, който е засегнат от
стартиране или изпълнение на европейски проекти.

сп.Машиностроене и електротехника
√ Националният съвет на АИКБ подкрепи Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България
АИКБ предлага минимални заплати по икономически дейности, договаряни между работодатели и синдикати
Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи Стратегията за развитие на
българския капиталов пазар. Тя бе приета на 17 ноември 2016 г. от новосформирания Съвет за развитие на капиталовия
пазар. „В документа са включени всички предложения на АИКБ, правени през годините“, заяви Васил Велев, председател
на УС на АИКБ.
„Важно за бъдещето на икономиката на страната е развитието на капиталовия пазар и привличането на инвестиции през
фондовата борса да се превърне във водещ приоритет на България“, се казва в стратегията. В нея се отчита, че българският
капиталов пазар има редица проблеми като недостатъчна ликвидност, липса на достатъчно добри инструменти и
компании за инвестиране, липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални
инвеститори. Наред с това се наблюдава оттегляне на чуждите инвеститори след 2008 г. Отчита се и недостатъчна
финансова грамотност. За решаването на тези проблеми в стратегията се разглежда необходимостта от предприемането
на действия в следните основни направления:
•
Увеличаване на набора от финансови инструменти, търгувани на фондовата борса чрез подобряване качеството
на съществуващите, чрез стартиране на пазари на ДЦК, структурирани инструменти (сертификати), създаване на дериватен
пазар, чрез стимулиране на емитентите и мажоритарните собственици да увеличават обема на свободно търгуваните
акции, чрез капитализация през капиталовия пазар на големи държавни дружества и др.;
•
Привличане на чужди и местни инвеститори чрез подобряване на нормативната уредба, предоставяне на нови
услуги, модернизиране на инфраструктурата на пазара – създаване на търговска платформа, клиринг сетълмент система,
регистърна система, системи за обработка на корпоративни действия; активна реклама на капиталовия пазар у нас и извън
страната; намаляване на административната тежест;
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•
Образоване на българските инвеститори и повишаване на финансовата грамотност чрез специализирани курсове,
включително и в учебните заведения, семинари и финансови форуми, въвеждане на минимални квоти за преподаватели
от бизнеса в университетите, стимулиране публикуването на борсова информация в масмедиите.
На своето заседание Националният съвет на АИКБ обсъди и позиция на Асоциацията относно необходимостта от
въвеждане на обективен механизъм на определяне на минималната работна заплата. „Предлагаме най-ниското месечно
възнаграждение да се договаря между работодатели и синдикати по икономически дейности, а не да е еднакво за
страната. В някои сектори и сегашното ниво от 420 лв. е прекалено високо, в други – планираните 460 лв. за догодина
може да се окажат малко“, заяви Васил Велев. „Ако не постигнем споразумение със синдикатите за договаряне на
минимални заплати по икономически дейности, АИКБ ще настоява в бъдеще минималната заплата да се движи в диапазон
30-40% спрямо средната за страната“, посочи още Велев. Изчисленията показват, че при планирани 460 лв. през 2017 г.
минималната заплата в България ще бъде 55% от средната за страната.

Важни обществено-икономически и политически теми

Медиапул
√ Увеличението на пенсиите спънало преговорите за ново правителство
Реформаторският блок връща мандата
Искането за повишаване на минималната пенсия на 200 лева е било пречката за създаване на ново правителство в рамките
на този парламент. Това обяви в сряда заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов пред бТВ. Той обясни, че всички
други различия между ГЕРБ, РБ и ПФ са били изчистени. “Стигнахме до компромисен вариант да се увеличи до 180 лв, с
12-13 %. Ответната страна обаче е настоявала за 200 лв. минимална пенсия, което ще утежни бюджета с около 1.3 млрд.
лв, ако влезе в сила през януари и 900 млн. лв. ако влезе в сила през април“, каза Цветанов.
Позицията на финансовия министър в оставка Владислав Горанов е била, че пенсионният модел не бива да се изменя, но
е подкрепил повишаването до 180 лв. Искането за минимална пенсия от 200 лева бе направено от Патриотичния фронт и
"Атака". Според Цветанов най-добрият вариант за България е правителството в оставка да работи до 22 януари, когато
стъпва в длъжност президентът Румен Радев, който да назначи служебен кабинет.
В сряда Реформаторският блок ще върне мандата за съставяне на правителство, даден му от президента Росен Плевнелиев.
Преговорите между РБ, ГЕРБ и Патриотичния фронт продължиха няколко дни.

Българско национално радио
√ Природният газ трябва да поскъпне с близо 5% от догодина, според разчетите на КЕВР
Природният газ трябва да поскъпне с близо 5 на сто от догодина, според разчетите на енергийния регулатор. Предвиденото
повишение е по-малко в сравнение с поисканото от "Булгаргаз". Газовата компания настояваше за скок от 13 процента и
половина за първото тримесечие догодина.
Предстои предложението на регулатора за 5-процентно увеличение да бъде обсъдено публично.

Капитал
√ Разходите на компаниите за труд са се повишили
Борбата за кадри и икономическият растеж са вдигнали почасовото заплащане
азходите за труд на компаниите продължават да се увеличават, а най-големият ръст е при някои сектори, в които се усеща
по-висок растеж и недостиг на работна ръка, като туризъм, преработваща промишленост и имоти. Данните на НСИ
показват, че общите разходи на работодателите за един отработен час нарастват с 8.4% през третото тримесечие спрямо
същия период на миналата година. Увеличение има както във възнагражденията (с 8.3%), така и в обезщетения, осигуровки
и данъци (с 8.8%) спрямо 2015 г. Стойностите са сред най-високите за последните пет години и съвпадат с по-силния растеж
в производителността на труда през третото тримесечие на годината (4.2%). В допълнение, в момента на пазара на труда
има по-малко безработни и повече заети, а фирмите страдат от недостиг на подходящи кадри за свободните позиции.
Комбинацията предполага по-висока конкуренция между фирмите за наличните човешки ресурси, т.е. по-високи разходи
за труд.
България задържа третото място по увеличение на показателя в ЕС, като класацията все още води Румъния (с 14.7%), а на
второ място се нарежда Чехия (9%), сочат данните на Евростат. Високите проценти в двете водещи страни могат да се
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обяснят с ниската база в Румъния, а и в България, докато недостигът на работна ръка в Чехия ще продължи да ускорява
растежа на разходите за труд. Трите държави са и сред тези с най-голям ръст на БВП в ЕС.
Най-бързо се покачват разходите на бизнеса за служители в сектора "Култура, спорт и развлечения" – с 19.6% през периода
юли - септември спрямо същия период на 2015 г. Обяснението – силният туристически сезон тази година. Секторът отчита
14.7% по-високи приходи за 2016 г. в сравнение с предходната, сочат данни, представени на Конгреса на световните
цивилизации и модерния туризъм в София през ноември. В същото време туристическият бум се е отразил по слабо на
разходите за труд на хотелиерите и ресторантьорите – с 0.8% на годишна база за трето тримесечие.
Увеличението си запазват през третото тримесечие разходите за труд при операциите с недвижими имоти (10.2%) и в
преработващата промишленост (10%), а здравеопазването бележи най-високия си ръст от кризата насам – 10.3%, теглено
главно от разходите за възнаграждения.
Бавно нарастват и общите разноски на работодателите за наети във ВиК сектора (1.9%) и добивната промишленост (3.1%),
сочат данните на НСИ.
Тенденцията ще се запази през 2017 г. според различни прогнози и анализи. Причината е в увеличението на
осигурителната вноска с 1 процентен пункт и по-високата минимална работа заплата, която ще нарасне с 40 лв. до 460 лв.
от догодина. На разходите на работодателите ще се отрази и покачването на пенсионната възраст от 1 януари.
Успоредно с това 38% от работодателите очакват трудности през 2017 г. заради липсата на квалифицирани кадри според
данни от анкета на Българската търговско-промишлена палата. Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни
предприятия от друга страна посочва, че при МСП недостигът се усеща от над 70% от работодателите. Това предполага
засилване на конкуренцията между фирмите за наличната работна ръка, а в резултат – ръст в разходите за труд.

Дарик радио
√ Властта решава за размерите на линията на бедност и минималната заплата за 2017 г.
На последното си заседание преди Коледа правителството ще гласува размерите на линията на бедност и на минималната
работна заплата за следващата година.
През 2017 година сумата, която ще гарантира жизнените потребности на най-бедните хора у нас, ще бъде 314 лева, или с
14 лева повече от сегашната.
Минималната работна заплата се увеличава с 40 лева и става 460 лева, като се планира запазването на този размер и през
2018 година.
Министрите ще гласуват и дните на религиозните празници за вероизповеданията, различни от източноправославното,
които са неприсъствени за хората от съответната религия.

investor.bg
√ Промени в Закона за защита на конкуренцията уреждат исковете за причинени вреди
Всички физически и юридически лица имат право на компенсация за вреди, причинени от нарушение на
антитръстовите норми
Всички физически и юридически лица да получават пълна компенсация за претърпени вреди, причинени от нарушение на
антитръстовите норми - мерки за това са заложени в проекта за изменение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).
Парламентът прие днес на първо четене промените, внесени от Министерски съвет, предаде БТА.
Измененията въвеждат в българското законодателство изискванията на директива на Европейския парламент и на Съвета
от 26 ноември 2014 г. за уреждането на искове за обезщетения за нарушения в областта на конкуренцията.
Измененията и допълненията на ЗЗК предвиждат създаването на разпоредби за прехвърляне на надценката, срокове за
търсене на защита от увредените лица, като се въвежда и презумпцията, че картелът причинява вреди.
Предлага се придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) по отношение на извършването на нарушение и установения нарушител, както и в случаите на
решение на комисията, което не е обжалвано или когато жалбата срещу него е оттеглена.
Законопроектът се очаква да уреди въпроса за отговорността, когато нарушението е извършено от две или повече
предприятия. В тези случаи лицата следва да носят солидарна отговорност за причинените вреди. Предвижда се и
гражданският съд да има възможност да налага глоби и имуществени санкции на физически или юридически лица, когато
не изпълнят разпореждане на съда да предоставят доказателства или са ги унищожили= Народните представители
ратифицираха Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държавичленки, от една страна, и Република Казахстан, от друга.

investor.bg
√ Над 264 млн. лева набра спасителният фонд за енергетиката за десетмесечието
Фондът беше създаден през лятото на 2015 г. в подкрепа на НЕК
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До края на октомври 2016 година във Фонда за сигурност на електроенергийната система са набрани 264,1 млн. лева, сочи
справка на институцията. Направените разходи са в размер на 198,5 млн. лева. Фондът беше създаден със законодателни
промени през юли 2015 година. В него внасят 5% от приходите от дейността си производителите и търговците на
електроенергия, както и „Булгартрансгаз“ и Електроенергийният системен оператор (ЕСО). Във фонда влизат и приходите
от търговия с квоти на въглеродни емисии.
Събраните средства се използват за покриване на разходите, направени от Националната електрическа компания (НЕК) в
качеството й на обществен доставчик.
Фондът е спасителен за НЕК, но се оказва в тежест на други в държавната енергетика. В началото на месеца ТЕЦ "Марица
Изток" 2 съобщи, че за първите девет месеца на годината е внесла 33 млн. лева във Фонда. Очакванията са, че до края на
годината вноската ще нарасне до 44 млн. лева. От централата поискаха заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ), за да
могат да плащат своите задължения, включително и към Фонда за сигурност на електроенергийната система.

profit.bg
√ Белгийска компания купува „Девин“ АД за 120 млн. евро
Лидерът на българския пазар за бутилирана вода „Девин“ АД ще бъде закупен от белгийската компания Spadel за
минерална и изворна вода, бе официално съобщено вчера. В комюнике, публикувано на интернет страницата на Spadel,
компанията съобщи, че е постигнала споразумение да закупи дела от 93.29% на настоящия мажоритарен собственик на
„Девин“ - Advent International. Сделката е на стойност 120 млн. евро и трябва да бъде одобрена от Комисията за защита на
конкуренцията.
Компанията Spadel е базирана в Брюксел и има действащи операции в Белгия, Холандия, Франция и Уелс. Тя се занимава
с производство на минерална и изворна вода и безалкохолни напитки. Приходите й за миналата година възлизат на 242
млн. евро. В съобщението Spadel определя „Девин“ като „водещата компания за бутилирана вода в България“, чийто
персонал наброява 478 души. Очаква се за 2016 година компанията да регистрира приходи от 46 млн. евро и оперативна
печалба от 10.7 млн. евро.
Управляващият директор на Spadel Марк Дюбоа коментира: „Придобиването ще позволи на Spadel да добави нов
географски стълб към вече съществуващите си бизнеси в Белгия, Холандия, Франция и Великобритания. Сделката е част от
стратегията на Spadel да предлага води със силна регионална позиция и подкрепя целта на компанията да гарантира
доходен и устойчив растеж.“
"Девин“ АД е основана през 1992 г. като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От
1999 година компанията е акционерно дружество със 100% частен капитал. От август 2007 г. до юни 2010 г. „Девин“ АД е
публична компания с акции за свободно търгуване на Българската фондова борса, сочи информация на сайта на
компанията. От 2010 г. насам „Девин“ АД е собственост на международния фонд за управление на дялови инвестиции
„Адвент Интернешънъл“. Изпълнителен директор на компанията е Томас Кренбауер. Основен предмет на дейност е
бутилирането и продажбата на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки. „Девин“ АД
притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална
вода DEVIN. Натурална, от екологично чист регион, тя притежава уникален минерален състав и приятен вкус. „Девин“ АД
разполага и с разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира изворна вода DEVIN – много слабо
минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (6,2 мг/л). „Девин” АД осигурява работа на над 400 души. Продуктовата гама
на DEVIN включва минерална вода, изворна вода, газирана вода, плодови сокове Frutelli и Granini, както и енергийните
напитки Red Bull. Също така „Девин” АД е лидер и в бизнеса с галони с марката DEVIN OFFICE. Компанията разполага с
добре развита национална дистрибуционна мрежа, включваща над 85 партньорски фирми, както и собствена търговска
база в София, която доставя минерална, изворна вода и безалкохолни напитки директно до обектите. Заедно със своите
партньори „Девин“ АД доставя своите продукти до над 35 000 търговски обекта в страната.

Дневник
√ КТ "Подкрепа" иска премахване на месечната такса в частните пенсионни фондове
КТ "Подкрепа" иска да се премахне таксата от 4.5% върху всяка месечна вноска, внасяна от осигуряващите се в частните
пенсионни фондове. Според президента на конфедерацията Димитър Манолов за тези пари хората не получават
абсолютно никаква услуга, съобщава БТА.
Синдикатът иска да отпадне и задължителното събиране на инвестиционната такса от 0.9 на сто годишно и начисляването
ѝ само върху положителен финансов резултат. "Тази такса се събира ежегодно върху всички пари на осигурените лица, а
не само върху доходността", уточни Манолов.
Такси се събират и когато пенсионните дружества работят на загуба и активите на фондовете намаляват, както беше през
кризисната 2008 година, припомнят от КТ "Подкрепа". Синдикатите са изчислили, че всички удържани такси през 2002 г.
са били в размер на 12.4 млн. лева, а за 2015 г. която е последната отчетена, тези такси вече са в размер на 140.4 млн. лева.
Увеличението се дължи на факта, че работещите продължават да внасят вноски в пенсионните фондове, върху които се
начисляват такси.
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"По данни от третото тримесечие на тази година активите на частните пенсионни фондове по всички фондове вече са 10.4
млрд. лв. Начислените и удържани такси върху тези пари са почти един милиард лева, или доходност от 8.75 на сто за
частните фондове. Тази доходност е сравнима само с търговията с наркотици", каза Димитър Манолов.
КТ "Подкрепа" иска още висшите мениджъри на пенсионноосигурителните дружества, които управляват осигурителни
средства, да декларират възнагражденията си пред Сметната палата.

в.Труд
√ Бутат опасните сгради в София
В бюджета на столицата за 2017 г. са предвидени 700 000 лв. за поетапно премахване на стотици рушащи се или незаконни
сгради, съобщи главният архитект на София Здравко Здравков в Правец. Ще се бутат гаражи, къщи и блокове, а сумата за
това е недостатъчна, заяви той. По думите му общината ще въведе ред относно градините и външните остъкления, навеси
и дървени покриви на заведенията. Чрез промяна в Наредбата за преместваемите съоръжения и рекламата ще се указва
допустимото градско обзавеждане. Тя ще бъде внесена в общинския съвет в началото на 2017 г. и в нея се предвиждат
наказания за нарушителите.

в. 24 часа
√ Банско, Шумен, Велинград, Русе и Варна с награди за туризъм
Първи годишни награди в туризма връчи министерството на официална церемония в понеделник в годината, в която бяха
постигнати рекордни резултати в туризма. 7,5 млн. са чуждестранните туристи за 2016 г., очаква се за цялата година да са
над 8 млн. , каза министър Николина Ангелкова. Приходите в туризма са 6,3 млрд. лв., или ръст над 13% спрямо 2015 г.
Сред 16-те категории имаше специална награда “Избор на публиката”, която спечели античен град “Кабиле”, отличила се
сред над 200 туристически обекта. Награда за туристическа дестинация получиха “Корените на България” - общините
Шумен, Каспичан и Велики Преслав. Община Велинград грабна приз за балнео- и спа туризъм, за туристическо събитие бе
отличен Фестивалът на розата в Казанлък. В категорията “Специализиран туризъм” наградиха резерват “Старият Пловдив”,
а община на годината за планински туризъм стана Банско. В категория “Туристическа атракция” победител е крепостта
Туида, Сливен. Русе пък спечели признание за община на 2016 г. за културно-исторически туризъм, а за морски - Варна.

Дневник
√ Кога и как ще бъде демонтиран паметникът пред НДК ще се решава на пролет
Кога ще се премахне паметникът "1300 години България" пред Националния дворец на културата (НДК) зависи от това,
кога специализираното общински предприятие "Софпроект" ще изпрати проект за демонтажа му. Това заяви главният
архитект на София Здравко Здравков за "Дневник". Той обясни, че очаква проектът да бъде пратен до края на тази година.
"След това би трябвало през пролетта да внесем предложение в Общинския съвет", каза Здравков. Той не можел сега да
коментира какво ще се прави на мястото след отстраняването на паметника - дали ще се озеленява или друго, защото
трябва да види проекта за това. При всички случаи щяло да се подложи на обществено обсъждане, заяви пиарът на главния
архитект.
Зам.-кметът на София по културата и образованието Тодор Чобанов обясни, че още през 1983 г. е "снет акт 16 на
паметника", поради което той е незаконен и трябвало да се премахне. На въпроса кога ще стане това, той отговори "когато
се стопли времето".
Паметникът е открит през 1981 г., като е построен за едва 8 месеца, за сумата от 5 милиона тогавашни лева.
"Нека този паметник бъде ярък символ на нашия устрем напред за изграждане на нашето мило социалистическо отчество
Народна Република България. Честито!", казва Тодор Живков по време на откриването на монумента. Само две години
след това някои от плочите му започват да падат. Оказва се, че поради бързината да се построи, при лепенето на плочите
не е било използвало достатъчно силно лепило. Паметникът се обявява за опасен, лишава се от 16 акт, като се е очаквало
да бъде премахнат.
Досега две жалби на автора на монумента Валентин Старчев бавеха неговото демонтиране. Окончателното решение на
съда по първата жалба стана известно в началото на годината. Тогава Върховният административен съд (ВАС) реши, че
няма пречка пред премахването на паметника, след като отхвърля всички постъпили жалби, включително и на автора
Валентин Старчев, срещу решението на Столичния общински съвет (СОС) от 2014 г. Като мотив в жалбата, с която поиска
отмяна на решението на общинския съвет, скулпторът беше посочил нарушаване на авторските права.
По-късно се разбра, че той е подал нова жалба до Административния съд в столицата, с която вече иска обявяване за
нищожно решението на общинския съвет. През май с определение ВАС окончателно остави без разглеждане и втората му
жалба. Аргументите на магистратите бяха, че съдът вече се е произнесъл по същия правен спор между същите страни като
са оставени без разглеждане жалбите им, сред които и тази на Старчев, заради липсата на правен интерес от оспорването
на административния акт.
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След като веднъж Старчев е поискал да се отмени решението, няма как после да иска неговата нищожност. По този начин
са изчерпани възможностите за обжалване на решението за демонтаж на паметника, според съда.
Решението на Столичния общински съвет предвижда фигурите от паметника пред НДК да бъдат преместени в Музея за
история на София, а на негово място ще бъдат възстановени мемориалните плочи на Първи и Шести полк. Средствата за
това трябва да бъдат осигурени от патриотичните организации, автори на идеята, се казва още в решението на Общинския
съвет от декември 2014 г., взето след дългогодишно отлагане. Преди идеята за преместването му в Музея на София имаше
такава за Южния парк.
Общинарите стигнаха до крайното си решение за преместването на монумента след подписка на гражданска организация,
а проектът за възстановяване на мемориалните плочи е направен по идея на представители на Съюза на ветераните от
войните, Съюза на запасните офицери, Съюза на военноинвалидите и Съюза на парашутистите.

Българско национално радио
√ Брюксел увеличи натиска върху България да номинира комисар, който да замени Кристалина Георгиева
Брюксел увеличи натиска върху България да номинира комисар, който да замени Кристалина Георгиева, като заяви, че
постът еврокомисар за дигитална икономика ще бъде на разположение само до края на тази седмица. България трябва да
избере заместник на вицепрезидента Георгиева, която отговаря за бюджета и човешките ресурси. Тя подаде оставка през
октомври, за да приеме работа в Световната банка. Германският комисар Гюнтер Йотингер ще поеме отговорностите на
Георгиева и ще освободи поста комисар за дигитална икономика и информационно общество. Очаква се той да започне
новата си работа през януари. България все още не е номинирала кандидат за комисар, тъй като страната ни е в
политическа криза, след като кандидатът на социалистите спечели президентските избори и премиерът Бойко Борисов
подаде оставка. Първоначално той заяви, че страната иска ангажимент в областта на екологията или регионалното
развитие. По-късно обаче Борисов промени мнението си и каза, че е по-добре решението да бъде взето от следващото
правителство.
Приоритет на Малта във вътрешните работи, след като поеме председателството на Европейския съюз през януари, ще
бъде придвижването на реформи в системата на блока за предоставяне на убежище и на контрола за влизане в
Европейския съюз. Малта е разположена в Средиземно море и близо до северните брегове на Африка, където броят на
хората, търсещи убежище се увеличава всяка година. Затова страната иска Европейският съюз "да разпределя
миграционния товар сред страните членки по-справедливо". Реформите, предложени от Европейската комисия през
април, включват постоянен и задължителен механизъм за преместване на бежанци от Гърция и Италия в други страни. Той
обаче бе отхвърлен от няколко страни-членки. Вътрешният министър Кармело Абела заяви, че "се надява чрез цялостен
подход към презаселването да се угоди на всеки, но също така, че трябва да се връщат мигранти към родните им страни и
да се подобри сигурността на външните граници на Европейския съюз. "Като се концентрираме върху всички аспекти, може
би ще бъде възможно постигането на компромис", смята Абела.
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