Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Вестник „Труд“
√ Предлагат 3 дни отсрочка преди запор на сметки
Гратисен период от 3 дни, в който фирмите да се издължават, преди да им бъде наложен запор, поиска бизнесът от
депутатите, съобщава „Стандарт“. „Може да се помисли върху това предложение“, заяви в отговор депутатът от БСП
Страхил Ангелов, който внесе промени в Закона за частния съдебен изпълнител в парламента.
Ангелов обаче допълни, че текстът трябва да бъде внимателно прецизиран, той като има и недобросъвестни длъжници.
„Във въпросния гратисен период е възможно фирмаджии да прехвърлят всичко другаде и в крайна сметка кредиторът да
няма какво да вземе“, коментира още Ангелов. Червеният депутат смята, че в момента банките са в привилегирована
позиция, тъй като си вадят изпълнителен лист спрямо длъжника по съкратена процедура. Те не ходят в съда да доказват
има ли задължения или не, а го правят само на база счетоводни книги.
„Затова настоявам за промени и в ГПК и отмяна на част от чл. 417, който засяга точно този проблем“, обясни още
Ангелов. Той настоява и да се намалят таксите на съдебните изпълнители. „Предложил съм рамка, която да намери
място в закона. Не съм разписал всяко перо само по себе си, защото се прави с подзаконов нормативен акт“, обясни още
червеният депутат. Според него не може сумата на всички такси да е над половината от вземането, защото е вид услуга.
Проектът му предвижда и да няма пропорционална такса по дълг, който е платен в срока за доброволно изпълнение.
Междувременно стана ясно, че Камарата на частните съдебни изпълнители са поканили на среща работодателските
организации, за да обсъдят заедно предлаганите от БСП законови промени. „По принцип сме съгласни, че има нужда от
преразглеждане на част от таксите, събирани от частните съдебни изпълнители, но искаме да чуем и тяхното мнение,
преди да вземем становище“, коментираха представители на работодателските организации.
„Тези такси водят до свръхпечалби за съсловието, които обаче са за сметка на длъжниците. В същото време не трябва да
се допуска тези такси да бъдат дотолкова орязани, че да убият съсловието“, коментира Васил Велев, председател на
АИКБ. Той посочи, че като цяло бизнесът е доволен от въвеждането на статута на частните съдебни изпълнители. „Те са
направили много по-бърз процеса по събиране на вземанията на фирмите. Това е и причината държавни и общински
структури също да предпочитат частните съдебни изпълнители пред държавните“, каза още Велев.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник „Труд“
√ Държавата ще плаща повече за здраве за деца и пенсионери
Здравните вноски, които държавата плаща за групи като деца, студенти, пенсионери, хора, които получават социални
помощи, да се увеличат най-късно до декември 2016 г. е едно от условията България да получи евросредства за
здравеопазване за периода 2014-2020 г. Това е записано във финалния вариант на споразумението за партньорство
между правителството и Европейската комисия. Документът очертава приоритетите, в които ще се влагат парите от
еврофондовете до 2020 г., както и реформите, с които страната се ангажира в подпомаганите сектори.
За първи път в документ се регламентира подобно задължение на държавата, коментира шефката на комисията по
здравеопазване в парламента д-р Нигяр Джафер (ДПС). Тя напомни, че това е в синхрон с позицията на Българския
лекарски съюз, който в понеделник внесе жалба в Комисията за защита от дискриминация, че ставките за 8 групи
българи като деца, пенсионери, бежанци, лишени от свобода са по-ниски, отколкото за останалите. Вместо 8% от
месечния доход за тях се плаща 4% от минималния осигурителен доход за самоосигурени, който е 420 лв. От държавния
бюджет се покриват и осигуровките за здраве на държавните служители. Преди дни здравният министър Таня Андреева
обясни, че в бъдеще те ще си поемат част от плащанията като останалите осигурени.
От споразумението за партньорство става ясно, че до края на 2016 г. трябва да се направи реформа в
здравноосигурителната система. В този срок трябва да бъде приет пакет от документи, “отразяващи предложенията за
усъвършенстване на здравноосигурителния модел”. Не става ясно каква ще е реформата и дали ще включва
въвеждането на втори частен стълб на здравното осигуряване.
Споразумението за партньорство очертава и промени в държавния жп сектор. Жп мрежата ще бъде намалена, а
държавата ще финансира само “най-стойностните и важни услуги” на “БДЖ - Пътнически превози”. Сега компанията
получава около 130 млн. лв. на година субсидия от бюджета. Предвижда се парите да зависят от “пазарното търсене”.
Товарното поделение на БДЖ пък може да бъде приватизирано. Продажбата му започна при правителството на Бойко
Борисов, но беше спряна от кабинета “Орешарски”.
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Вестник „Дневник“
√ Да се създаде тютюнева камара предлага земеделското министерство
До края на април работна група ще изготви предложения за промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия. Това се
разбра на заседанието на земеделската комисия в Народното събрание при обсъждане на промени в Закона за тютюна и
тютюневите изделия.
В работната група ще се включат представители на браншови организации, по един представител от всяка търговска
група, представители от Института по тютюн и тютюневи изделия, по един народен представител от всяка парламентарна
група, съобщи агенция "Фокус".
Пред комисията заместник-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов представи едно идеи за промени в
Закона. Една от идеите е да се промени регулацията при фирмите, които изкупуват тютюна, така че не всяка да може да
изкупува тютюн, а да се сключват договори с производителите.
Абазов посочи, че за промените, които ДПС обеща на електората си, след като производителите протестираха, има два
пътя - или да се променят текст по текст основни постановки в закона, или с него да се въведе тютюнев борд или камара,
които да направят регулацията с вътрешни документи.
90 на сто от нашите тютюнопроизводители разчитат изключително много на държавата, което и не е много редно държавата да бъде тоталният им защитник, коментира още Абазов. "Не започва кампанията – държавата виновна,
цените не ги удовлетворяват – държавата виновна, не се изплащат средства – държавата е виновна." Така той подкрепи и
предложението си да има специална структура, която да се занимава с пазара на тютюн.
Идеята за този орган се поражда оттам, че държавата директно не може да се намесва в чисто правни отношения. По
никакъв начин не е пречка в този орган да има представители на министерството на земеделието, министерството на
икономиката, Министерство на финансите, обясни Абазов.
Вестник „Класа“
√ Отпадат неустойките и обезщетенията при предсрочно погасяване на кредити
Преди това трябва да са платени 12 вноски по заема
Отпадат наказателните лихви за предсрочно погасяване на кредит по нови и вече сключени договори. Такива заеми вече
ще може да се погасяват предсрочно без такса, обезщетение или неустойка, реши Народното събрание в сряда. Това
право на кредитополучателите ще действа и при сега съществуващите договори.
Всеки ползвател на кредит, който е погасил поне 12 вноски, ще може да заплати предсрочно и целия размер на кредита,
без да плаща неустойки или обезщетение. Сключените договори ще остават в сила, но с възможност
кредитополучателите да погасят своите задължения, без да бъдат облагани с допълнителни такси или неустойки, обясни
пред журналисти Стоилов.
Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част
от дейността на банката по предоставянето на кредита. Кредиторът не може да събира повече от веднъж такса или
комисионна за едно и също действие. Наказателните лихви и такси при предсрочно погасяване на кредитите отпадат при
някои условия, допълни Стоилов. Трябва да е преминал определен срок от началото на сключване на кредита. Банките
имат възможност да начисляват такса за преизчисляването, но това ще действа по начина, по който и за новите кредити.
Едновременно с това допълнително може да бъде раздвижен кредитният пазар, защото някои могат да погасят
сегашните си задължения и да сключат нови договори, посочи Янаки Стоилов.
Според него като следствие от промените е възможно да се намалят печалбите на банките, но те няма да загубят
средствата, които им се полагат.
С промените в закона се приравняват т.нар бързи кредити до 400 лева към всички останали потребителски кредити. Това
означава, че и те ще подлежат на цялостна регулация и контрол. Вече е възможно и тяхното предсрочно погасяване без
глоба, каза депутатът от "Коалиция за България" Янаки Стоилов: Това включително се отнася и за бързите кредити, по
които тези лихви са много високи. Така, че те могат да предпочетат да ги погасят без да бъдат начислявани такива
допълнителни средства, защото правото по начало се основава върху принципа, че трябва да се стимулира доброволното
и срочно изпълнение, а дори и предсрочното изпълнение. А тук е променен този принцип в изминалите години, че този,
който си изпълнява задълженията трябва да плати нещо допълнително за тях. Единственият ефект от това може да бъде
намаляване на някои от печалбите на банките, но в никакъв случай те нямат риск да загубят средствата, които им се
полагат. При тях ще постъпват средства, а няма да излизат.
Вестник „Стандарт“
√ Германци ще садят зеленчуци на над 300 дка земя край Петрич
Благоевград. Германски инвеститори ще вложат сериозни средства в Петрич за производство на земеделска продукция.
Те ще наемат 300-350 декара земи край южния град. Целта им е да произвеждат картофи, патладжани и други
зеленчуци, както и да направят плантация за нарове.
„Става въпрос за сериозни хора, които ползват услугите на професори в областта на земеделието. Инвеститорите вече са
се договорили за частни земи, които са с поливна система. Имотите са на наши земеделци, все още не е ясно дали
немците ще обработват земите сами или съвместно с петрички стопани", обясни председателят на общинския съвет в
Петрич Георги Зарков.
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Той лично се е срещал с немската делегация, в която имало и двама столични агрономи. Гостите са представители на
голямо земеделско сдружение в Германия.
„Проявиха интерес към отглеждането на ранни картофи в Петрич. Изцяло ще поемат организацията по засаждането и
отглеждането на тази култура, както и на други свежи зеленчуци – патладжани, чушки. Цялото произведено количество
ще изнасят в родината си", разкри шефът на местния парламент.
За начало ще засеят няколко сорта картофи, за да се убедят кой вирее най-добре в климатичните условия на Петрич.
„Учените, които са с инвеститорите, вече взеха проби от почвата. Ще направят изследванията и след това ще инвестират
тук. Те ще докарат необходимите семена и техника. Най-важното е, че имат осигурен пазар в родината си. Потръгне ли
им с картофите, ще засадят и други ранни земеделски култури. Ще се открият нови работни места", каза още Георги
Зарков.
√ КЗП става агенция към икономиката
Комисията за защита на потребителите ще се преобразува в Изпълнителна агенция към Министерството на икономиката
и енергетиката. Това предвиждат промените на Закона за защита на потребителите, приети на второ четене в
икономическата комисия на парламента. Това е принизяване на функциите на комисията, заявиха от опозицията.
Единствената цел на промяната е да бъде сменен шефът на комисията, заявиха от ГЕРБ. Няма принизяване на функциите,
дори смятам да внеса нови промени, които ще затегнат контрола, заяви депутатът от ДПС Йордан Цонев.
Глоба от 10% от оборота на търговските вериги ще отнасят търговските вериги, ако не подават за одобрение към
Комисията за защита на конкуренцията типовите договори с доставчиците си и анексите към тях. Това пък предвиждат
гласуваните на първо четене промени в Закона за защита на конкуренцията. Санкцията е прекалено строга и трябва да се
преразгледа между двете четения, смята червеният депутат Румен Гечев, който е и вносителят на промените. В закона
обаче беше прието, че веригите нямат право да отказват да продават стоката на доставчици с единствения мотив, че
подобен продукт се предлага под собствена марка на магазина. Депутатите приеха още, че дефиницията значителна
пазарна сила ще се отнася за субекти и оборот над 50 млн. лв. годишно. Така освен за веригите за хранителни стоки
новите правила на закона ще важат и за други компании като например веригите от типа "Направи си сам".
Копирано от standartnews.com
Вестник „Монитор“
√ JASPERS ни помогна за 26 проекта
26 проекта са изготвени с консултантската помощ на JASPERS. Това стана ясно след заседание на Министерския съвет, на
което беше обявен отчетът по програмата. Планът за действие през 2013 г. включва общо 28 проекта в секторите “Околна
среда”, “Транспорт” и “Икономика”. Приключило е изпълнението на дейностите по 20 проекта, по шест изпълнението ще
продължи през 2014 г., а две от мерките са отпаднали от обхвата на плана.
Българските и европейските експерти са работили по интегрирания воден проект на Плевен, проектите за осигуряване на
качеството на генералните планове в Източен, Централен и Западен район, рехабилитацията на Централна гара - София,
Западната дъга на столичния околовръстен път и Северната тангента, обхода на Габрово, интегрирания градски
транспорт на София, инициативата за технологични паркове и др.
JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, за които се предвижда
да се финансират от еврофондовете. Тя е безвъзмездна и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване,
изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и
идентифициране на нерешени проблеми.
Списание „Мениджър“
√ Пет български компании представят страната ни на AERO 2014
Пет български компании ще представят страната ни на Международната специализирана изложба за лека авиация AERO
2014, която се провежда в германския град Фридрихсхафен в периода 9 – 12 април 2014 г.
На тазгодишното издание на изложението ще вземат участие Авио дизайн ЕООД - Казанлък (едноместни и двуместни
делтатрайкове, крила, двуместни паратрайкове), Аероплани ДАР ЕООД – София (самолет ДАР Соло 120-230, самолет ДАР
Соло XF 40, самолет ДАР 23 Дуо), Еколония ООД – София (паратрайк), Ники ЕООД – Правец (автожир - хибрид между
самолет и хеликоптер), Пак Дизайн ООД – Хасково (паратрайк).
AERO е най-мащабният форум за представяне на актуални постижения на науката и тяхното приложение в авиацията с
общо предназначение, който се провежда ежегодно и отбелязва непрекъснат ръст на изложители и заети експозиционни
площи.
Националното участие в изложбата се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП) по проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.
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