Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ АИКБ не очаква масово участие в кампанията на КНСБ "Искам 100 лева увеличение на заплатите"
От Асоциацията на индустриалния капитал в България не очакват работниците масово да се включат в кампанията на КНСБ
"Искам 100 лева увеличение на заплатите".
И без картичка работниците ще получават по-високи заплати заради липсата на качествени кадри, уточниха от Асоциацията
за "Хоризонт". Според статистиката, от 11 години насам производителността на труда у нас расте много по-бавно от
реалното увеличение на заплатите, казват от бизнес организацията. Смятат, че синдикалната кампания "Искам още сто
лева към заплатата си" под формата на картичка до шефа е безмислена, защото и догодина у нас заплатите ще нарастват
от 5 до 7 процента.
"За някои ръстът на заплатите ще бъде по-висок от 100 лева, а за други ще бъде по-нисък. Работодателите много добре
знаят, че най-важният им капитал са работниците и служителите. Те правят всичко възможно да увеличат техните доходи",
казва Васил Велев, председател на АИКБ и допълва:
"Не престават опитите на КНСБ да открие философския камък, опитите по алхимия, да намери лесно решение как да
работим по-малко, но да получаваме повече." Засега не се обмисля контраакция на картичката със желание за по-висока
заплата, но има призив. "Освен: „дай“, „искам“, „длъжни сте“, да чуем как ще подобрим трудовата дисциплина, че да се
работи по 8 часа, а не по 4, по 6 часа на ден", допълва Васил Велев.
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√ Бизнесът: Работете 8 часа, а не само ”дай и искам”
От Асоциацията на индустриалния капитал в България не очакват работниците масово да се включат в кампанията на КНСБ
"Искам 100 лева увеличение на заплатите".
Вчера на нарочна пресконференция президентът на синдиката Пламен Димитров обяви старта на кампанията. Тя е
насочена към работещите, които получават ниски заплати.
Димитров призова работниците да изпратят коледни картички до работодателите, които ще бъдат достъпни на Фейсбук
страницата на синдиката, с надпис "Искам още 100 лева към заплатата ми! За по-добра 2017 г. Весела Коледа и Честита
Нова година!".
И без картичка работниците ще получават по-високи заплати заради липсата на качествени кадри, уточниха от Асоциацията
пред БНР.
Според статистиката, от 11 години насам производителността на труда у нас расте много по-бавно от реалното увеличение
на заплатите, казват от бизнес организацията. Смятат, че синдикалната кампания "Искам още сто лева към заплатата си"
под формата на картичка до шефа е безсмислена, защото и догодина у нас заплатите ще нарастват от 5 до 7 процента.
За някои ръстът на заплатите ще бъде по-висок от 100 лева, а за други ще бъде по-нисък.
Много добре знаят, че най-важният им капитал са работниците и служителите. Те правят всичко възможно да увеличат
техните доходи, казва Васил Велев, председател на АИКБ.
Според него не престават опитите на КНСБ да открие философския камък, опитите по алхимия, да намери лесно решение
как да работим по-малко, но да получаваме повече. Засега не се обмисля контраакция на картичката със желание за повисока заплата, но има призив.
Освен: „дай“, „искам“, „длъжни сте“, да чуем как ще подобрим трудовата дисциплина, че да се работи по 8 часа, а не по 4,
по 6 часа на ден, каза Велев.

България он еър
√ За и против сливането на празници
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Работодателите от месеци настояват изцяло да отпадне правомощието на Министерския съвет да определя допълнителни
почивни дни. Според тях сливането на празници води до милиони левове загуби за бизнеса. На различно мнение обаче са
синдикатите.
Да не почиваме или да не отработваме? Казусът със сливането на почивните дни се оказа ябълката на раздора между
работодатели, работници и политици.
Според 65% от бизнеса разместването на почивни дни трябва да отпадне. Ивелин Желязков от Асоциацията на
индустриалния капитал заяви, че за тази година бизнесът ще загуби между 300 и 400 млн. лева.
Синдикатите виждат в сливането на почивните дни възможност за една по-ефективна почивка и по-добра трудова
ефективност след дългата почивка. "Косвените ползи от сливането на празниците са повече", твърди Александър Загоров
КТ ПОДКРЕПА.
Най-засегнати от евентуална отмяна на сливане на почивки ще бъдат туризма, хотелиерството и транспорта.
Туроператорите обаче също са на различни мнения. Решението е да се развият по-кратките, но по-чести екскурзии, твърдят
специалисти.
Очаква се преди второ четене на промените в Кодекса на труда да бъде отменено именно правомощието на
правителството да променя почивките. Тогава бизнесът няма има против и трите допълнителни неработни понеделника
през 2017 година. Вижте още в репортажа на Кристина Михайлова и оператора Петър Хамамджиев.
Вижте видеото

Българско национално радио
√ Елеонора Негулова: Трябва успешна стратегия за развитие на малкия бизнес в най-бедните райони
Български икономически форум се провежда в столицата. В центъра на вниманието му е политическата и
икономическата ситуация в България. Предизвикателствата на еврозоната са една от темите на форума.
Мнения по въпроса чуйте в репортажа на Марта Младенова.
В обсъждането липсва основен аргумент - предварителна оценка върху сектора на малките и средни предприятия, каза в
"12+3" председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова.
Останалото са спекулации. Необходимо е да се види бизнес средата и да се види как ще се развива тя в светлината на
евентуално присъединяване към еврозоната.
В селските райони малкият бизнес е единственият инвеститор и работодател, изпълнява и социална роля. Трябва да се
набележат стратегически решения и формати. Дори да иска да инвестира в по-тежки в икономически план територии, се
сблъсква с огромни трудности - липса на работна сила и липса на бизнес подкрепяща инфраструктура, подчерта
Негулова.
Няма целенасочена политика в областта на животновъдството, например, където да се наемат на работа
нискоквалифицирани хора и даже да се решава въпросът с интеграцията на малцинствата, добави Е.Негулова.
Въпросът е доколко банките ще бъдат надеждни партньори на малкия бизнес. Основна задача е да се намери
механизъм, за да се реализират целите по плана "Юнкер" и да има резултат - промяна на дисбалансите в страната, каза
още Елеонора Негулова.

Важни обществено-икономически и политически теми

в. Сега
√ Депутатите са против кабинетът да решава за почивките
2 януари ще е почивен, след като парламентът задвижи промените в Кодекса на труда
Промените в Кодекса на труда за сливане на почивните дни бяха приети на първо четене вчера в парламента, но депутатите
най-вероятно ще предложат да отпадне изцяло възможността кабинетът да слива празници. След гласуването стана ясно,
че между първо и второ четене ще бъдат предложени промени, които да отнемат правото на Министерския съвет да
размества почивни дни. Тази възможност остана в промените, предложени от министерството на труда, с които уж се
ограничаваше това право. Срещу това се обявиха всички - работодателите и синдикатите. Депутати от ГЕРБ, ДПС,
Патриотичния фронт също вчера коментираха, че са против.
Социалното министерство предложи да се почива само в дните на официалните празници, когато те се падат през
седмицата, и да няма сливане на почивните дни. Ако празникът пък се пада в събота или в неделя, ще се почива и в
понеделник и този ден няма да се отработва. Текстът, според който Министерският съвет по своя преценка може да
обявява и други дни за почивни, обаче остана. От МТСП се аргументираха, че това щяло да се случва само при извънредни
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случаи. И работодателските, и синдикалните организации са против това, а измененията в Кодекса на труда дойдоха в
отговор на искането на бизнеса да отпадне сливането и отработването и да има предвидимост. От КНСБ изразяват учудване
и недоумение, че текстът за правото на МС да размества празници остава. От АИКБ пък добавят, че така всъщност се отварят
още възможности за допълнителни почивни дни. От КРИБ искат да се почива само в деня на официалния празник и да
няма възможност за почивен понеделник. От Германо-българската индустриално търговска камара също са против идеята
за почивния понеделник. Това според тях би означавало допълнителна тежест за фирмите. "При средно 232 работни дни
годишно и 20 дни отпуск, тази промяна би намалила добавената производствена стойност с 1.3%. При настоящия БВП
разходите в резултат на тази промяна биха достигнали 1 млрд. лв. годишно. За националните и международни,
респективно германските предприятия, тази промяна би довела до вреди, засягащи конкурентоспособността и
инвестициите. В Германия също има фиксирани и плаващи празници, които е възможно да се паднат в събота и неделя,
но няма допълнително регулиране за тяхната компенсация
В залата вчера Хасан Адемов от ДПС каза, че у нас има 15 официални празника. Лидерът на ДСБ Радан Кънев обяви, че
трябва изцяло ново трудово законодателство, защото сегашният Кодекс на труда се "кърпи" вече 30 г. Кънев не вижда
причина проектът да бъде подкрепен и поиска този парламент да не приема промени в КТ.

investor.bg
√ За близо 2 години са установени 11 случая на укриване на осигуровки
Прокуратурата е образувала само 4 досъдебни производства по материали на НАП
Националната агенция за приходите (НАП) е установила 11 случая на укриване и невнасяне на осигурителни вноски откакто
в законодателството беше въведена наказателна отговорност.
Това става ясно от писмен отговор на министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова на въпрос на
депутатите Мартин Димитров и Петър Славов от Реформаторския блок. Материалите са публикувани на сайта на
Народното събрание.
Припомняме, че считано от 1 януари 2015 г. беше криминализирано невнасянето и укриването на пенсионни и здравни
вноски. За нарушение в големи размери се предвижда глоба от 3 хил. до 12 хил. лева, а в особено големи размери – над
12 хил лева. Към 31 октомври са установени 11 такива случая, като Прокуратурата е уведомена за тях.
В 2 от случаите Прокуратурата е отказала да образува производство по подадените от НАП документи, а в 4 са стартирани
досъдебни производства, посочва Русинова.

БНР
√ Винетките остават на същата цена
И догодина винетките остават на същата цена. В Агенция "Пътна инфраструктура" беше представена визията на стикерите
за 2017 година. Те ще се продават от 20 декември. За да няма злоупотреби, отново е сменен дизайнът на стикерите с три
вида защита – три вида холограми и специални цветни ефекти. През 2016 година няма нито един случай на заловена
фалшива винетка. Проблемът обаче е в масовото каране без винетки от гастербайтерите през лятото.
Измамите са били с предаване на винетките от камион на камион, за да се сподели заплащането.
Ще бъде въведена нова такса, за да бъдат санкционирани транзитно преминаващите, това е така наречената
"допълнителна глоба" за нарушителите, компенсаторна. Целта е да се гарантира по-добра събираемост.

Капитал
√ Павлова очаква тол системата да заработи през 2018 г. въпреки забавянето
Държавата все още планира тол системата за таксуване на тежкотоварни автомобили и електронните винетки за леки
автомобили да бъдат въведени в началото на 2018 г., въпреки че процедурата по обществената поръчка вече над осем
месеца не успява да приключи фазата по подаване на оферти заради непрестанни обжалвания на условията и сроковете
на процедурата. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие в оставка Лиляна Павлова по време на
представяне на новите винетни стикери за 2017 г.
"Оптимист съм, че (поръчката за тол системата - бел.ред.) може да бъде изпълнена навреме", отговори Павлова на въпрос
дали въвеждането на системата няма да се забави. Обществената поръчка беше пусната през април т.г., но беше
обжалвана няколко пъти пред Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Все още официално не са ясни дори кандидатите
за изпълнител на търга на стойност 200 млн.лв., а срокът за изпълнение е 19 месеца след подписване на договора - 7
месеца за техническо предложение и 12 месеца за доставка, монтаж, обучение и пускане в експлоатация.
Логиката на Павлова е, че избраният изпълнител ще има интерес да изпълни поръчката във възможно най-кратък срок - в
рамките на една година. Причината е, че избраната фирма ще трябва да изгради системата за своя сметка, а чак след като
тя влезе в експлоатация и започнат да се събират таксите, ще започне да получава парите си, обясни министърът. В
описанието на търга пише, че първото плащане ще е за 40% от стойността и ще се извърши "след доказване на
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ефективността, фунционалността и постигането на заложените параметри в частта свързана с електронното събиране на
такси". Павлова смята, че предложените кратки срокове ще играят роля в избора на изпълнител. В критериите на търга
обаче не присъства оценка за "срок на изпълнение". Има обаче подпоказател "план за изпълнение и управление на риска"
с тежест 10 точки, в който вероятно може да се впише предложеният срок.
Причината за съмненията дали тол системата ще може да влезе в експлоатация в началото на 2018 г. е, че поръчката бе
многократно обжалавана пред КЗК, като последните жалби са от ноември и търгът отново бе спрян. Тогава две
чуждестранни фирми обжалваха краткия срок от едва седмица, с който Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) поднови
поръчлата след предно обжалване. Аргументът на АПИ беше, че поръчката е открита още през април и общият период за
подготовка на офертите за участие вече се проточва повече от 7 месеца.
КЗК отхвърли новите жалби на 1 декември, но жалбоподателите все пак има двуседмичен срок да обжалват решението на
антимонополния орган пред Висшия административен съд, който още не е изтекъл и това може да забави процедурата
още. Ако това не се случи, е ред на АПИ да поднови процедурата за пореден път, като сроковете за подаване на оферти
вероятно отново ще са кратки.

dnevnik.bg
√ Промишленото производство забавя ръста през октомври
Промишленото производство през октомври се увеличава с 2.8% спрямо година по-рано, показват сезонно изгладените
данни на НСИ. Спрямо септември ръстът е по-скромен - от 0.3 на сто.
На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 8.8%, в производството и
разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.5%, и в преработващата промишленост - с 1.7%.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при:
производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 15.2%, производството на
основни метали - с 13.7%, производството на химични продукти - с 10.0%, производството на изделия от каучук и пластмаси
- с 9.0%.
Намаление е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 27.1%, производството на тютюневи
изделия - с 19.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 9.9%, производството на
лекарствени вещества и продукти - с 8.8%.
През октомври 2016 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9%, и в добивната промишленост - с 0.5%, а в преработващата промишленост е
отчетено намаление от 0.5%.
По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини
и оборудване - с 16.2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10.7%, производството на превозни средства,
без автомобили - с 8.3%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
- с 5.6%.
Ръст е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 15.0%, производството на компютърна и комуникационна
техника, електронни и оптични продукти - с 12.3%, производството на химични продукти - със 7.3%, производството на
дървен материал и изделия от него, без мебели - със 7.2%.

dnevnik.bg
√ Две оферти са подадени за покупката на ОББ
Две оферти са подадени до крайния срок с интерес за покупката на ОББ, съобщава "Ройтерс" като се позовава на свои
източници. Офертите са от името на белгийската група KBC, собственик на СИБанк в България, и от унгарската OTP, която е
собственик на Банка ДСК. Гръцката National Bank of Greece (NBG), собственик на ОББ, иска да продаде българското си
поделение като част от плана си за преструктуриране, договорен с регулаторите в Гърция. Тя се опитва да продаде и
застрахователното си дружество в Атина. От източника на "Ройтерс" се разбира, че е изтекъл крайният срок за подаване на
оферти за четвъртата по големина на активите банка на българския пазар.
Според него се очаква сделката да бъде приключена, както се и очакваше в бранша, до края на годината.Към края на
септември по данни на БНБ банката счетоводно се оценява на 1.32 млрд. лв., като активите й са за общо 7.1 млрд. лв.
В началото на месеца на общо събрание на акционерите (NBG е собственик на 99.9% от ОББ) беше взето решение цялата
печалба за тази година, както и части от неразпределаната печалба за минали години на обща стойност от 260 млн. лв. да
се разпределят като дивидент.
От OTP са отказали коментар, но през ноември главният изпълнителен директор на банката Шандор Чани обяви, че
оглеждат възможности за придобиване и поне едно такова са готови да приключат до края на годината.
Говорителят на KBC коментира пред агенцията, че белгийската група търси възможности на ключовите си пазари, сред
които е българският. Той обаче отказва да коментира дали е подадена оферта конкретно за ОББ.
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√ Повече резервации и ръст на туристите предвещават по-добър зимен сезон
Зимният туристически пазар се доминира от българските туристи, най-силен ръст се отчита при интереса от
Турция
Туристическите резервации за ски ваканции в България се увеличават в началото на зимния сезон в сравнение с
предходната година, отчита инвестиционната компания ГрийнЛайф.
Резервациите са с 25% повече на годишна база, като основен двигател на увеличението са чуждестранните туристи,
коментира Илиян Маринов, търговски мениджър на компанията.
От данните за ранните резервации се вижда, че най-сериозен ръст се очаква да има на посещенията на турски туристи –
35% спрямо миналогодишния сезон, допълва Маринов. Няколко големи туроператори в Турция вече активно работят с
българските зимни курорти. Сериозен е интересът и от Румъния, Сърбия и Македония, казва Маринов.
Гърция е единственото изключение. Интересът на гръцките туристи към българските зимни курорти се запазва на нивото
от миналата година. Гърците са и по-чувствителни спрямо промени в цените заради кризата и това е водещото, от което
се интересуват, а не толкова от качеството, каза Маринов.
Според него румънците и българите са склонни да платят повече, ако получат и по-добри условия. Очакванията на
компанията са за ръст на цените от 10-15%.
Все още обаче зимният туристически пазар се доминира от българските туристи, които са почти една трета от всички.
Турските туристи са около една пета, а румънските – 16%. Основните клиенти са семейства с малки деца.
Чужденците планират отрано зимните си почивки, като остават от 5 до 7 дни в курортите. Българите традиционно
резервират по-късно и остават само за почивните дни, като реализират няколко кратки почивки в рамките на сезона, казват
още от компанията.
„През януари и февруари са и по-продължителните ваканции на туристите. През декември хората все още идват „за
малко”, като интересът към Банско за празниците е изключително голям. Всички дати около Нова година са резервирани,
този път предимно от българи”, казва Илиян Маринов.

investor.bg
√ От началото на 2017 г. започва дуално обучение с евросредства
Инициативата „Алианс за младежта“ създава повече възможности на младите хора за професионален опит и стаж
По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” от началото на 2017 г. ще бъде осигурено
финансиране между 100 и 200 хил. лева, за да могат три дни в седмицата учениците да работят срещу заплащане и два
дни да учат. С проекта се слага началото на проекта на българския вариант на дуално обучение (обучение чрез работа),
което е заимствано от европейски образец.Това заяви вицепремиерът и министърът на образованието и науката в оставка
Меглена Кунева, която участва в инициатива за насърчаване на младежката заетост в частния сектор в Европа „Алианс за
младежта“.
„Трудно се променя номенклатурата на специалностите, а в малките населени места не успяваме да осигурим
индивидуални работни места за производствена практика на учениците", посочи проблемите пред развитието на
професионалното образование министърът. Тя призна, че все още не е осъществена националната програма за
общежитията, която може да реши проблемите в малките населени места - в планински райони например, където децата
не могат да пътуват до училището.
Според Кунева недостатъците пред сегашния вид на образованието са много и все по-малък е интересът към
професионалните училища.
Тя даде за пример материалната база в училища с аграрен профил, където не достигат средства за нови уреди и машини,
докато в селското стопанство се използват трактори, които се управляват като Боинг.
„В малките населени места няма фирми, които да се съгласят да приемат и да осигурят работна среда за обучаващи се
ученици. В същото време учебни центрове предлагат курсове, в които отделни специалности се придобиват вместо за три
или четири години, за няколко месеца", заяви министърът. По думите й с промяната в Закона за професионалното
образование са направени две важни положителни стъпки, а именно: олекотяване на държавните зрелостни изпити и
увеличаване на часовете по практика за сметка на теорията.
„С оглед на съвременните реалности, професионалните училища трябва да са максимално гъвкави и адаптивни към
средата, в която се конкурират с профилираните гимназии, главно езиковите, които са най-предпочитани от деца и
родители. Трябва да се търсят дългосрочни партньорства с фирмите, да кандидатстват по проекти за обновяване на
материалната база, да предлагат по-привлекателни специалности и съвместими учебни планове, да се съобразяват с
пазара и да рекламират по-агресивно своя продукт", препоръча Кунева. Тя е на мнение, че има парадокс - има
безработица, бизнесът се задъхва заради дефицит на кадри, а в същото време професионалните училища се опразват за
сметка на езиковите. „Системата обаче не може да се регулира със санкциониращи административни мерки, а с добро
менажиране, с повече учебни практики, с покачване престижа на търсените професии и тясна връзка с бизнеса и неговите
реални потребности“, категорична е Меглена Кунева. Вицепремиерът съобщи, че през 2017 г. ще се даде тласък на
професионалното обучение, защото за последен път ще има прием и след седми, и след осми клас.
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„Бизнесът трябва да осъзнае, че няма как да получи напълно готови кадри от училищата, а трябва да участва дейно в
процесите на придобиване на професионални умения у подрастващите и да съумее да ги задържи в България“, допълни
министърът.
Инициативата „Алианс за младежта“ създава повече възможности на младите хора за професионален опит и стаж. В
България тя се подкрепя от 30 международни и локални компании, сред които водеща е "Нестле България", която е сред
големите инвеститори у нас. Емануел Артур, изпълнителен директор на компанията, посочи добри примери за
сътрудничество и се похвали, че млади хора при тях са постъпили на работа направо от училищната скамейка.
Проект „Домино “ е пример за преминаване към дуално образование", заяви посланикът на Конфедерация Щвейцария в
България Н. Пр. Денис Кнюбел и посочи „Нестле“ като един от партньорите, където практиката е станала част от учебната
програма.

Медияпул
√ Наказателна процедура срещу България заради обществените поръчки и концесии
Страната ни отива на съд, ако до 2 месеца не въведе европравилата при кибератаки
Европейската комисия откри срещу България наказателна процедура за нарушение в сферата на обществените поръчки и
концесиите. Българските власти са закъснели с въвеждането и прилагането на новото европейско законодателствов тази
сфера, съобщиха от представителството на ЕК в София.
Разпоредбите въвеждат повече прозрачност и изискват задължително процедурите по кандидатстване да се подават по
интернет. Освен това се улеснява наддаването от страна на малките и средни фирми при обществени поръчки и се
повишава конкуренцията, посочват от Еврокомисията.
Освен България още 14 държави от ЕК не са въвели изцяло в националното си законодателство една или повече от трите
нови директиви за обществените поръчки и концесиите, е посочено в съобщението.
Освен в тази област Еврокомисиятапредупреди страната ни, че ще заведе дело в съда на ЕС, ако до два месеца страната
ни не даде гаранции, че изпълнява европейските правила за борба с киберпрестъпленията.
Евросъюзът не е получил достатъчни гаранции от обясненията на правителството, че е приложена т.нар. "директива за
борба с киберпрестъпността". Тя инкриминира използването на инструменти, служещи за кибератаки, като например
зловреден софтуер и компютърни вируси.
Брюксел изисква от София да укрепи уредбата за обмен на информация при кибератаки и да въведе общата европейска
наказателноправна рамка за тази област.
Даден е срок от два месеца на страната ни да отговори на предупреждението.

Труд
√ Патриотите ще подкрепят кабинет на Реформаторския блок
Патриотичният фронт ще подкрепи евентуално правителство на Реформаторският блок (РБ). Това обяви съпредседателят
на ПФ Валери Симеонов пред журналисти в парламента след срещата с реформаторите.
Консултациите по инициатива на РБ са във връзка с обявеното от формацията намерение за съставяне на кабинет в рамките
на това Народно събрание, след получаването на третия мандат от президента в понеделник. От РБ вече заявиха, че ще
преговарят с всички, без ДПС, ДОСТ и БСП. Реформаторите вече се срещнаха с ГЕРБ и обявиха, че по същество ще разговарят
за мнозинство след връчването на мандата.
Първите две по големина политически партии в парламента – ГЕРБ и БСП, вече върнаха мандата, а държавният глава обяви
на два пъти, че ще даде третия на реформаторите. „Ще подкрепим мандата на РБ при съответно внасяне на корекции в
програмата, свързани с нашите основни приоритети“, каза Симеонов. „Излизаме обединени около целта да не се допусне
поредна правителствена и съответно парламентарна криза. Смятаме, че България има нужда от стабилност, а не от
поредно безвремие, хаос, служебно правителство, за каквото настояваха от БСП с изключителна настойчивост“, посочи той
По думите му приоритетите са повишаване на пенсиите, решаване на въпроса с охраната на границата и мигрантския поток,
продължаване на реформите в икономиката и в енергетиката, битовата престъпност и оздравяването на климата за
дребния и средния бизнес.
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