Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ Васил Велев: Има възможност цената на ел. енергията да бъде намалена допълнително от 1 февруари
Служителите на МВР получават заплати и социален пакет, несравнимо по-добър от тези, които изработват
парите
От многото задачи, които трябваше да се изпълнят в енергетиката, институциите изпълниха само една – по наше
предложение се въведе мораториум върху включването на ел. централи от биомаса с преференциална цена. От 1
януари вече не могат да се присъединяват и такива.
Всичко останало в момента е в процес, който тече много бавно. През това време сметките се плащат, а резервите
приключват. Имаме срив в износа.
Това каза за перадавено „Нещо повече“ по „Хоризонт“ Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал по повод
намерението на работодателските органицазии да подновяват общите си действия за реформи в енергетиката заради
неизпълнени от държавата ангажименти.
Този насъбран списък с неотложни мерки, всъщност се отложиха. Може би защото ние отложихме протестите, тъй като
се отнесохме с разбиране, че не трябва да смущаваме изборите. След това дойдоха коледни празници, но през цялото
време високите сметки продължаваха да се плащат от предприятията.
Отложено е било и назначаването на представители на бизнеса в бордовете на държавните енергийни предприятия:
Проведохме няколко срещи, на които се работеше добре, след което нещата замряха. Затова отново рестартираме
общите усилия. Имаме постигната договореност с председателя на Комисията по енергетика за другата седмица да се
проведе това заседание на работната група на високо равнище с участието на министъра на енергетиката, председателя
на КЕВР и работодателските организации. Поканили сме и министъра на енергетиката на среща в петък.
Според Велев има възможност цената на ел. енергията да бъде намалена допълнително от 1 февруари. Американските
централи са получавали неправомерна държавна помощ и имат да дават пари, а не да получават, категоричен е той:
Това е факт. Рано или късно това ще се случи. Ето защо няма никаква причина сега да се плаща на американските
централи, а след това да се търсят парите обратно. Нещо повече, може да се и в момента начисляването на тази добавки.
333 милиона годишно за този ценови период е надплащането на американските централи.
Васил Велев разкритикува острата позиция, която вицепремиерът Румяна Бъчварова изрази в отговор на искането на
КРИБ след показните убийства в София. В декларацията на работотаделите от понеделник, в която се настоява за
незабавното разкриване и задържане на извършителя на убийството на бизнесмена Александър Антов, се пледира за
сигурност на всички български граждани, заяви Велев и допълни, че в България работят над 300 000 предприятия, които
дават работа на над 2 000 000 души.
Генезисът, историята и нарисуваните бизнесмени от началото на от отдавна ги няма. Хората, които сега работят, хилядите
предприемачи, те оцеляват по-скоро въпреки липсата на сигурност, въпреки липсата на справедлив процес, въпреки
липсата на добро регулиране, въпреки нелоялната конкуренция, в дъното на която стои държавата. Държавата е тази,
която трябва да създаде правила и да ги съблюдава, да поддържа, да регулира.
Служителите на МВР получават заплати и получават социален пакет, несравнимо по-добър от този на тези, които
изработват тези пари. Срещу което какво имаме насреща? И, когато започнаха реформи в МВР, се направи един протест
и реформите спряха. Категорично се противопоставяме на такова говорене за българския бизнес.
Интервюто може да чуете ТУК
Inews.bg
√ Бизнесът намеква за нови протести за тока
Договорените реформи не се случват, продължаваме да плащаме скъп ток, казва Васил Велев от АИКБ
Не е изключено бизнесът в България отново да излезе на протест. Причината пак ще бъде цената на тока и липсата на
определени реформи, поискани по-рано от работодателските организации и приети от правителството. Това стана ясно
от думите на председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР.
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Той обясни, че към момента от всички предложения на бизнеса е било изпълнено само едно – въвеждането на
мораториум върху присъединяването към на нови производители на ток от биомаса със заложено изкупуване на
електроенергията им на преференциални цени. Всички останали договорени между работодателските организации и
властите мерки обаче не се случват изобщо или реализацията им върви с много бавни темпове. Според думите на Велев
това може да се дължи и на факта, че бизнесът се отказа от планираните през есента протести. Той обаче не заяви
директно, че работодателите готвят нови такива, а по-скоро намекна, че това може и да се случи. Председателят на АИКБ
обаче заяви, че с останалите работодателски организации ще подновят общите си действия за реформи в енергетиката
заради неизпълнени от държавата ангажименти.
"Този насъбран списък с неотложни мерки, всъщност се отложиха. Може би защото ние отложихме протестите, тъй като
се отнесохме с разбиране, че не трябва да смущаваме изборите. След това дойдоха коледни празници, но през цялото
време високите сметки продължаваха да се плащат от предприятията", заяви Велев.
Той допълни и че са били отложени договорените назначения на представители на бизнеса в управителните съвети на
държавните енергийни компании. "Проведохме няколко срещи, на които се работеше добре, след което нещата замряха.
Затова отново рестартираме общите усилия", коментира председателят на АИКБ.
От думите му стана ясно обаче, че има вариант поисканите от бизнеса реформи все пак да се случат без протести. За края
на следващата седмица е насрочено заседание на работната група на работодателите и държавните институции, на която
въпросите ще бъдат обсъдени. "Имаме постигната договореност с председателя на Комисията по енергетика за другата
седмица да се проведе това заседание на високо равнище с участието на министъра на енергетиката, председателя на
КЕВР и работодателските организации", обясни Велев.
Бизнесът иска и ново намаляване на цената на тока. Според думите на председателя на АИКБ това може да се случи още
от 1 февруари. Той обясни, че резерви за това има налице, а в същото време тези при бизнеса вече свършват, тъй като
компаниите доста време плащат високи сметки. Една от най-големите възможности за намаляване на тарифите бизнесът
вижда при американските ТЕЦ-ове "Ей И Ес Гълъбово" и "КонтурГлобал Марица Изток 3". Според бизнеса те са
получавали неправомерна държавна помощ и имат да дават пари, а не да получават. "Това е факт. Рано или късно това
ще се случи. Ето защо няма никаква причина сега да се плаща на американските централи, а след това да се търсят
парите обратно. Нещо повече. 333 милиона годишно за този ценови период е надплащането на американските
централи", категоричен е Велев.
Вестник Стандарт
√ 600 млн. губи металургията от скъп ток
Над 600 млн. лв. са месечните загуби само на металургичната индустрия от неприлагането на Наредбата за намаляване
на тежестта от разходите за енергия от ВЕИ. Това обявиха от Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ)
на работна среща на работодателските и браншови организации, която се проведе преди ден в Българската стопанска
камара (БСК).
Неизпълнението на поетите миналата година от държавата ангажименти за реформи в енергетиката беше основна тема
на срещата, в която участваха както четирите национално представителни работодателски организации - КРИБ, БСК, БТПП
и АИКБ, така и (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара
(БМГК), Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата
индустрия. Тези огромни загуби от скъпия ток крият реална опасност от затваряне на големи заводи в близките месеци,
обявиха от БАМИ.
След писмо до българските евродепутати и до еврокомисаря Кристалина Георгиева от ЕК е бил получен "формален,
бюрократичен отговор", обясниха от БАМИ. За включване на добавката "Задължение към обществото" и към цените на
електрическата енергия за износ за страни, нечленуващи в ЕС, отново настояват работодателите. Въпреки поетите
ангажименти досега институциите не са предоставили на бизнеса проект на Пътна карта за реформи в енергетиката, нито
пълен анализ за дейността на ВЕИ, нито анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР, твърдят
работодателите. Изпълнена е само една от предложените мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на
ток от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2016 г.
Вестник Сега
√ Работодателите подновяват натиска за реформи в енергетиката
Само минната индустрия губи над 600 млн. лв. на месец заради скъпия ток
Национално представените работодателски организации са решени да подновят натиска към правителството заради
отлаганите спешни мерки в енергетиката. Този път няма да бъде даден "гратисен период", а бизнесът не изключва и
нови протести.
Късно във вторник експертите на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са обсъдили доколко управляващите са изпълнили
постигнатото през миналата година споразумение за мерките, с които да се стабилизира секторът и да се облекчи
българската индустрия. В нея са участвали и експерти от металургията, химическата промишленост, минно-геоложката
камара, индустриалните потребители на ток и др.
В отворено писмо до медиите работодателите критикуват остро правителството за липсата на реформи, въпреки поетия
ангажимент за това. Те отчитат, че все още няма пътна карта за реформи, както и пълен анализ на изграждането и
въвеждането в експлоатация на ВЕИ централите у нас. Бизнесът отбелязва, че този доклад трябваше да бъде представен
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още през есента. Липсва и решение за включването на добавка "задължение към обществото" към цените на тока за
износ към държави извън ЕС. Така на практика продаваме евтин ток навън, а фирмите у нас го купуват по-скъпо. Освен
това все още няма анализ как енергийният регулатор определя цените. Всичко това налагало да се активизират общите
действия на индустрията, за да се поднови диалогът с институциите и проблемите да се решат колкото се може по-бързо.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев обаче не изключи нови протести. "В
България като че ли само това е средството за промяна. Ние не можем да се разберем като нормални хора.
Започва някаква реформа, излиза се на протест и тя се прекратява", посочи той. Велев добави, че този път няма
да има "гратисен период" за кабинета, в който той да въведе реформите.
Работодателите са поканили на среща в петък икономическия министър Божидар Лукарски, с когото ще обсъдят
последиците за фирмите от скъпия ток за индустрията. "Ние не искаме да протестираме, имаме достатъчно работа за
вършене", обобщи Васил Велев пред в. "Сега".
Липсва "движение" и по друг горещ въпрос - наредбата за компенсирането на индустриалните потребители заради
скъпия ток. Целта бе те да бъдат подпомогнати, като не плащат в пълна степен компонентата за зелен ток, която е част от
добавката "задължение към обществото". През лятото на миналата година добавката бе увеличена с над 100%. По данни
на Асоциацията на минната индустрия браншът губи повече от 600 млн. лв. на месец заради този проблем. Забавянето
води до риск в близките месеци да бъдат затворени големи мощности, което поставя в риск икономиката и пазара на
труда.
За такъв развой на събитията предупреди още в края на 2015 г. изпълнителният председател на Българската стопанска
камара Божидар Данев. По данни на камарата редица фирми от металургията вече са закрити. "Аурубис" например
искаше да инвестира 85 млн. евро, но след решението за цените тока се отказа", посочи той. Данев прогнозира, че
последиците от цените, дефицитът в НЕК и договорите за покупка на скъп ток са "енергийна бомба", която ще избухне
още в началото на 2016 година.
РЕВИЗИЯ
Шефът на КЕВР Иван Иванов коментира започналата преди два дни проверка на ЕРП-тата. Освен срока на фактуриране
експертите ще проверят и техническото състояние на дружествата предвид рисковете от аварии. Повод за това стана
случаят в кв. "Люлин" от края на м.г., когато абонати на ЧЕЗ останаха на тъмно и студено повече от 24 часа.
"Заключението ми ще е след завършена проверка. Аз не мога да гадая", коментира Иванов очакваните резултати.

Вестник Дума
√ Държавата неглижира реформите в енергетиката
Работодателите подновяват натиска си, не казват ще има ли нови протести
Бизнесът смята, че е налице пълно неглижиране на споразумението с работодателските организации по отношение на
реформите в енергетиката, което налага общи действия на индустрията с цел подновяване на диалога с институциите и
решаване на проблемите. Национално представителните работодателски организации възобновяват общите си действия
за реформи в енергетиката. Това съобщиха вчера от Българската стопанска камара (БСК), където в сряда вечерта е имало
среща между ръководствата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), БСК, Българската
търговско-промишлена палата (БТПП), КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия, Българската камара
на химическата промишленост, Българската минно-геоложка камара, Българската федерация на индустриалните
енергийни консуматори и други.
На срещата било констатирано, че въпреки поетите ангажименти до момента институциите не са предоставили
правителствен проект на пътна карта за реформи в енергетиката. Няма и анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по
отношение на спазването на законовите процедури. Няма и решение за включване на добавка "Задължение към
обществото" и към цените на електроенергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС. Не е изработен и анализ на
методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР, и систематизиране на необходимата промяна в методиката и
законодателството.
Според бизнеса е изпълнена само една от предложените от организациите мерки - забраната за изкупуване по
преференциални цени на електроенергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2016 година.
Мерките бяха набелязани през миналата година след неколкократни протести на бизнеса. На среща през септември в
Министерския съвет между премиера, енергийния министър, вицепремиера Томислав Дончев и представителите на
работодателските организации дори беше решено техни представители да влязат в бордовете на държавните енергийни
дружества.
На срещата в сряда е направен предварителен план за общи действия, който предстои да бъде оповестен и поетапно
изпълняван, съобщиха още от БСК, но не уточниха планират ли се нови протести. Обсъдени са и нови идеи за
преодоляване на проблемите в енергетиката, които да бъдат представени на вниманието на институциите.
Kanal3.bg
√ Бизнесът планира нов протест срещу цената на тока До момента институциите не са предоставили на бизнеса
правителствен проект за пътна карта за реформи в енергетиката
Четирите национално представителни работодателски организации отново започват общите си действия за реформи в
енергетиката. Предстои те да оповестят какви съвместни мерки ще предприемат за отстояване на позициите си. Стана
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ясно, че не са изключени нови протести, съобщава "Епицентър“. Неизпълнението от страна на институциите на поетите
през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи в енергетиката е била основната тема на проведената
късно снощи работна среща на ръководствата на Българската стопанска камара, Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговскопромишлена палата. По време на срещата снощи е било констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания до
момента институциите не са предоставили на бизнеса правителствен проект за пътна карта за реформи в енергетиката,
нито пък пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ.
Dir.bg
√ Национално представителни работодателски организации (НПРО) възобновяват общите си действия за реформи в
енергетиката.
Това съобщиха организациите след провела се късно снощи работна среща между ръководствата на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, КРИБ,
Браншова асоциация на металургичната индустрия, Българска камара на химическата промишленост, Българската
минно-геоложка камара, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори и други.
На срещата било констатирано, че въпреки поетите ангажименти, до момента институциите не са предоставили:
- правителствен проект на Пътна карта за реформи в енергетиката;
- анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение спазване на законовите процедури, решение относно
включване на добавка "Задължение към обществото" и към цените на електроенергията за износ за страни, нечленуващи
в ЕС;
- анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР и систематизиране на необходимата промяна в
методиката и законодателството.
Изпълнена е само една от предложените от НПРО мерки - забраната за изкупуване по преференциални цени на
електроенергия от биомаса от обекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2016 година.
Общото мнение на участниците в срещата е било, че е налице пълно неглижиране на споразумението с
работодателските организации по отношение на реформите в енергетиката, което налага общи действия на индустрията
с цел подновяване на диалога с институциите и решаване на проблемите.
Миналата година работодателските организации, съвместно със синдикатите, организираха няколко национални
протеста с искания за реформи в енергетиката. Те дори заплашиха да спрат производствата си в знак на протест срещу
увеличението на цената на тока за бизнеса.
News.bg
√ Бизнесът напомни за обещаната реформа в енергетиката
Работодателите подновяват общите си действия за реформи в енергетиката заради неизпълнени от държавата
ангажименти.
В писмо до вицепремиера Томислав Дончев национално представителните работодателски организации (НПРО)
заявяват, че държавата не изпълнява поетите ангажименти за реформи в енергетиката. До този момент липсва
съществен прогрес, посочват в становището си от НПРО.
Според работодателите сериозно се забавя изпълнението на ангажимента за диалог с институциите.
От НПРО алармират, че водещи експортни отрасли са в икономически срив, поради непредприетите действия от страна
на институциите в областта на енергетиката. Сериозни проявления на тези проблеми могат да се видят и в
неблагоприятните данни за българския износ, особено в светлината на назряваща световна криза.
Според бизнеса няма анализ за дейността на ВЕИ-та, добавката "задължение към обществото" не е наложена за износа
на електрическа енергия към страни извън Европейския съюз, липсва и подготовка за въвеждане на нова методика за
ценообразуване в КЕВР.
600 милиона лева месечно губи металургичната индустрия от забавянето на наредбата за намаляване на тежестта от
разходите за енергия от ВЕИ. Това според индустрията крие реална опасност от закриване на големи производствени
мощности в близките месеци.
Изпълнен е единствено ангажиментът да се забрани изкупуването на преференциални цени на тока от биомаса, посочват
от бизнес организациите след проведена късно снощи среща.
Припомняме, в средата на 2015 година работодателите протестираха срещу решението да се увеличи т.нар. добавка
"задължение към обществото", което увеличава цената електроенергията за индустрията, като предупредиха за опасност
от стагнация и срив във важни икономически сектори. Според работодателите в сектора има и много престъпни схеми.
След протестите се постигна договореност за създаване на работна група към Министерството на енергетиката, която да
състави план за реформи в енергийния сектор.
Blitz.bg
√ Работодателите пак плашат с протести заради енергетиката
Реформи нямало въпреки поетите ангажименти, обявиха четири организации
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Четирите национално представителни работодателски организации отново започват общите си действия за реформи в
енергетиката. Предстои те да оповестят какви съвместни мерки ще предприемат за отстояване на позициите си. Стана
ясно, че не са изключени нови протести, съобщава „Епицентър“.
Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи
в енергетиката е била основната тема на проведената късно снощи работна среща на ръководствата на Българската
стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния
капитал в България и Българската търговско-промишлена палата.
По време на срещата снощи е било констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания до момента
институциите не са предоставили на бизнеса правителствен проект за пътна карта за реформи в енергетиката, нито пък
пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ.
Publics.bg
√ Работодателските организации пак готови за общи действия заради електроенергията
Освен изготвяне на пътна карта за реформи в енергетиката, индустрията продължава да иска добавка
„Задължения към обществото“ да се включи в цените на електроенергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС
Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи
в енергетиката e била основна тема на проведена в Българска стопанска камара (БСК) късно на 12 януари, 2015 г.,
работна среща.
В дискусията са участвали ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на
химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на
индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) и големи предприятия от базовата индустрия.
След срещата тези организации обявиха, че институциите не са спазили редица от обещанията, дадени след серия от
протести на индустрията през 2015 г., едно от които е да се изготви правителствен проект на пътна карта за реформи в
енергетиката.
През лятото на миналата година индустрията поиска пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ по отношение
спазване на законовите процедури.
„Анализът трябваше да е готов до 15.10.2015 г., но и към настоящия момент НПРО не разполагат с него, въпреки
многократните напомняния и последвалите обещания от страна на министъра на енергетиката“, казаха от
работодателските асоциации в съобщение до медиите в сряда, като напомниха и за искането си добавка „Задължения
към обществото“ да се включи в цените на електроенергията за износ за страни, нечленуващи в ЕС.
Участниците в срещата са се обявили в "готовност за общи действия".
По данни на браншовата асоциация БАМИ, загубите на металургичната индустрия от неприлагането на наредбата
възлизат на повече от 600 млн. лв. месечно, което крие реалната опасност от затваряне на големи производствени
мощности в близките месеци, с всички произтичащи от това негативни последици за българската икономика, вкл. за
пазара на труда.
От БАМИ са информирали още, че след тяхно писмо до всички български евродепутати и до еврокомисаря Кристалина
Георгиева, с което се иска ускоряване на нотификацията на Наредбата за намаляване на тежестта от разходите за енергия
от ВЕИ, е получен „формален, бюрократичен отговор“ от страна на Европейската комисия, който практически прехвърля
отговорността за забавянето на този процес към българското правителство.
„Информация за изпълнението на набелязаните действия ще бъде оповестявана своевременно“, заявиха от
работодателските асоциации.
Българска телеграфна агенция
√ България определя дневния ред на работата в областта на услугите от общ интерес
България определя дневния ред на работата в областта на услугите от общ интерес
На проведеното вчера, 13 януари, заседание на Постоянната работна група за услугите от общ интерес,
председателят й - д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България,
представи своята Работна програма за 2016 г., която единодушно беше подкрепена от членовете на работната
група.
Основните акценти в програмата включват:
" Предизвикателства и възможности пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни
ограничения- идентифициране на съвременни и иновативни модели за предоставяне на качествени и достъпни
обществени услуги;
" Място и възможности на услугите от общ интерес при преговорите за търговски споразумения между Европейския
съюз и неговите партньори;
" Осигуряване на достъп до качествени здравни услуги;
" Ефект на преговорите за ограничаване на климатичните промени върху услугите от общ интерес;
" Модернизиране на правилата за държавни помощи.
Работната програма беше обсъдена с председателят на Групата по обществени услуги в Европейския парламент, г-н ЖанПол Денанот, който също представи приоритетите за работа в тази област на Европейския парламент и констатира пълно
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сходство на основните теми за работа през 2016 г. Беше решено двете институции - Европейския парламент и
Европейския икономически и социален комитет да организират кръгла маса на високо равнище през април, за да
обсъдят предизвикателствата и възможностите пред предоставянето на услуги от общи интерес в условията на бюджетни
ограничения. Г-н Денанот изрази и активен интерес към планираните становища, които г-жа Ангелова представи и
изрази намерение да продължи работата по тях и в рамките на Европейския парламент.
Договорените възможности за сътрудничество бяха приветствани от председателя на секцията по Транспорт,
инфраструктура и информационно общество - г-н Пиер-Жан Кулон, който обяви, че секцията, съвместно с Българския
Икономически и социален съвет ще организира на 22. 03. 2016 г. дебат по проблемите на енергетиката в София.
Асоциация на индустриалния капитал в България е единствената работодателска организация в България,
представляваща интересите на компаниите, доставящи услуги от общ интерес и активно и системно работи за
това както на национално, така и на Европейско равнище.
Вестник Труд
√ Отново преправят закона за офшорките
Депутатите от икономическата комисия приеха нови промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Според тях ограничение за участие в търгове за обществени поръчки ще има за фирми, в които повече от 10% притежава
офшорна компания.
Промените се налагат, защото България е получила предупреждение за наказателна процедура от страна на
Европейската комисия, обясни пред депутатите от комисията директорът на Дирекция "Данъчна политика" Людмила
Петкова.
Според Брюксел досегашните правила противоречали на основните европейски принципи за свободното движение на
капиталите.
Законът вече ще обхваща не "свързани лица", а "контролирани лица", обясни Петкова.
Недостатъци в промените видяха от Асоциацията на индустриалния капитал, според които се отива от едната
в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен. Това ще позволи на 10 офшорни
компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури, включително и за закупуване на
финансови институции, посочи Ивелин Желязков от асоциацията.
Според Петкова обаче този проблем е отразен в закона и затова дяловете на всички офшорни дружества ще бъдат
събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат ограниченията.
√ Заради Брюксел разхлабват забраните за офшорки
Офшорки ще могат да притежават до 10% от банки, застрахователни и пенсионни дружества и др. Фирми, в които
офшорки притежават до 10% от капитала, пък ще бъдат допускани в търгове за обществени поръчки. Това предвижда
проект за промени в закона за офшорките, одобрен на първо четене от икономическата комисия на парламента вчера.
Вносител на промените е Министерството на финансите.
В момента има тотална забрана за участие в банки или в търгове за фирмите, в които акции се притежават от дружество,
регистрирано в зона със специален данъчен режим.
Промяната се прави заради предупреждение от Европейската комисия (ЕК), че може да започне наказателна процедура
срещу България, посочи вчера зам.-министърът на финансите Людмила Петкова пред депутатите.
ЕК счита, че се нарушават два от основните принципи - за свободно движение на капитали и за пропорционалността,
посочи Петкова.
Представители на бизнеса обаче разкритикуваха промените с мотива, че подобни изменения създават предпоставка за
нарушения.
„Прагът отива много високо - на 10%. Той няма да попречи, от една страна, на подобни дружества, да речем, 10
на брой, да закупят една банка, т.е. проблемът не се решава“, коментира Ивелин Желязков от Асоциацията на
индустриалния капитал. По думите му прагът трябва да е значително по-малък - 1 или 3 на сто.
Петкова обаче поясни, че при подобна хипотеза ще се събират и отчитат дяловете на всички офшорки и те не трябва
заедно да надхвърлят 10%.
Бариери пред компаниите за участие в 28 дейности
В момента офшорките и свързаните с тях фирми не могат да участват в 28 дейности - банки, застрахователни и
пенсионноосигурителни дружества, мобилни оператори, хазартни игри, печатни медии, социологически агенции.
Забранява им се да кандидатстват за концесии и обществени поръчки, да участват в приватизационни сделки, да
притежават земи и гори и др.
Рестрикциите не важат само за офшорни фирми с ясни действителни собственици. Затова офшорните участия на
местните дружества задължително се вписват в Търговския регистър.
От бизнеса коментираха, че рестрикциите създават риск за публичните дружества, тъй като всеки може да закупи акция
на борсата.
Информационна агенция КРОСС
√ Отново преправят закона за офшорките
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Депутатите от Комисията по икономическа политика и туризъм приеха нови промени в Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Според тях ограничение за участие в търгове за обществени поръчки ще има за фирми, в които повече от 10% притежава
офшорна компания.
Промените се налагат, защото България е получила предупреждение за наказателна процедура от страна на
Европейската комисия, обясни пред депутатите от комисията директорът на Дирекция „Данъчна политика" Людмила
Петкова.
Според Брюксел досегашните правила противоречали на основните европейски принципи за свободното движение на
капиталите.
Законът вече ще обхваща не „свързани", а „контролирани" лица, обясни Петкова.
Недостатъци в промените видяха от Асоциацията на индустриалния капитал, според които се отива от едната
в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен. Това ще позволи на 10 офшорни
компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури, включително и за закупуване на
финансови институции, посочи Ивелин Желязков от асоциацията.
Според Петкова обаче този проблем е отразен в закона и затова дяловете на всички офшорни дружества ще бъдат
събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат ограниченията.
Investor.bg
√ ЕК е поискала промените в закона за офшорките
Сегашните текстове са силно ограничителни и нарушават основни европейски принципи, според позицията на
финансовото министерство
Последните промени, които предвиждат облекчаване на режима по отношение на участие на офшорни компании в
търгове за обществени поръчки и собственост в предприятия, са направени след получаване на предупреждение за
наказателна процедура от страна на Европейската комисия (ЕК). Това обясни пред депутатите от парламентарната
икономическа комисия директорът на дирекция "Данъчна политика" към Министерството на финансите Людмила
Петкова.
Предложените изменения бяха одобрени на първо четене в комисията, която обаче не е водеща, с 10 гласа за, нито един
против и петима въздържали се.
Петкова уточни, че след искането на Брюксел се променя определението и законът ще обхваща не "свързани лица", а
"контролирани лица".
Според анализите на ЕК текстовете на закона за офшорните компании противоречат на основни европейски принципи за свободното движение на капиталите и за пропорционалността на мярката. От Брюксел са посочили, че с една акция
никой не може да контролира дейността на дадено предприятие, но наличието на собственик, регистриран в зона със
специален данъчен режим, дори и с една акция, изключва компанията от участие в тръжни процедури за обществени
поръчки.
По тази причина в новия закон вече се предвижда ограничението да бъде при собственост от повече от 10 на сто от
страна на офшорна компания.
"Законопроектът е съгласуван с ЕК преди да бъде внесен в Народното събрание", каза още Петкова.
В отговор на въпрос на депутата от БСП Лява България Корнелия Нинова тя допълни, че финансовото министерство е
получило становища от всички министерства, Комисията за финансов надзор (КФН) и БНБ и те са били отчетени при
изготвянето на текстовете.
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) посочиха по време на изслушването пред депутатите, че с
промените се отива от едната в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен.
Това ще позволи на 10 офшорни компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури,
включително и за закупуване на финансови институции, посочи Ивелин Желязков от организацията.
Предложението на организацията е да се потърси баланс от примерно между 1 и 3 на сто.
Людмила Петкова обаче посочи, че текстовете предвиждат тази възможност за заобикаляне на разпоредбите и дяловете
на всички офшорни дружества ще бъдат събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат
ограниченията.
Expert.bg
√ Поредни промени в закона за офшорките
Депутатите от икономическата комисия приеха нови промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Според тях ограничение за участие в търгове за обществени поръчки ще има за фирми, в които повече от 10% притежава
офшорна компания, съобщава "Труд".
Промените се налагат, защото България е получила предупреждение за наказателна процедура от страна на
Европейската комисия, обясни пред депутатите от комисията директорът на Дирекция "Данъчна политика" Людмила
Петкова.
Според Брюксел досегашните правила противоречали на основните европейски принципи за свободното движение на
капиталите.
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Законът вече ще обхваща не "свързани лица", а "контролирани лица", обясни Петкова.
Недостатъци в промените видяха от Асоциацията на индустриалния капитал, според които се отива от едната
в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен. Това ще позволи на 10 офшорни
компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури, включително и за закупуване на
финансови институции, посочи Ивелин Желязков от асоциацията.
Според Петкова обаче този проблем е отразен в закона и затова дяловете на всички офшорни дружества ще бъдат
събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат ограниченията.
Legalworld.bg
√ Заради Брюксел разхлабват забраните за офшорки
Офшорки ще могат да притежават до 10% от банки, застрахователни и пенсионни дружества и др., съобщи в. "Труд".
Фирми, в които офшорки притежават до 10% от капитала, пък ще бъдат допускани в търгове за обществени поръчки. Това
предвижда проект за промени в закона за офшорките, одобрен на първо четене от икономическата комисия на
парламента вчера. Вносител на промените е Министерството на финансите.
В момента има тотална забрана за участие в банки или в търгове за фирмите, в които акции се притежават от дружество,
регистрирано в зона със специален данъчен режим.
Промяната се прави заради предупреждение от Европейската комисия (ЕК), че може да започне наказателна процедура
срещу България, посочи вчера зам.-министърът на финансите Людмила Петкова пред депутатите.
ЕК счита, че се нарушават два от основните принципи - за свободно движение на капитали и за пропорционалността,
посочи Петкова.
Представители на бизнеса обаче разкритикуваха промените с мотива, че подобни изменения създават предпоставка за
нарушения.
"Прагът отива много високо - на 10%. Той няма да попречи, от една страна, на подобни дружества, да речем, 10
на брой, да закупят една банка, т.е. проблемът не се решава", коментира Ивелин Желязков от Асоциацията на
индустриалния капитал. По думите му прагът трябва да е значително по-малък - 1 или 3 на сто. Петкова обаче
поясни, че при подобна хипотеза ще се събират и отчитат дяловете на всички офшорки и те не трябва заедно да
надхвърлят 10%.
Бариери пред компаниите за участие в 28 дейности
В момента офшорките и свързаните с тях фирми не могат да участват в 28 дейности - банки, застрахователни и
пенсионноосигурителни дружества, мобилни оператори, хазартни игри, печатни медии, социологически агенции.
Забранява им се да кандидатстват за концесии и обществени поръчки, да участват в приватизационни сделки, да
притежават земи и гори и др.
Рестрикциите не важат само за офшорни фирми с ясни действителни собственици. Затова офшорните участия на
местните дружества задължително се вписват в Търговския регистър.
От бизнеса коментираха, че рестрикциите създават риск за публичните дружества, тъй като всеки може да закупи акция
на борсата.
Bulevard.bg
√ Офшорните фирми няма да имат достъп до обществени поръчки
Фирми, в които офшорна компания притежава повече от 10%, няма да могат да участват в търговете за
обществени поръчки
Икономическата комисия към Народното събрание прие нови промени в Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Според тях ограничение за участие в търгове за обществени поръчки ще има за фирми, в които офшорна компания
притежава повече от 10%.
Промените се налагат, защото България е получила предупреждение за наказателна процедура от страна на
Европейската комисия, обясни пред депутатите от комисията директорът на Дирекция "Данъчна политика" Людмила
Петкова, пише в. "Труд".
Според ЕС досегашните правила противоречали на основните европейски принципи за свободното движение на
капиталите.
Законът вече ще обхваща не "свързани лица", а "контролирани лица", обясни Петкова.
Недостатъци в промените видяха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), според които се
отива от едната в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен.
Това ще позволи на 10 офшорни компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури,
включително и за закупуване на финансови институции, посочи Ивелин Желязков от асоциацията.
Според Петкова обаче този проблем е отразен в закона и затова дяловете на всички офшорни дружества ще бъдат
събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат ограниченията.
Paragraph22.bg
√ ЕК е поискала промените в закона за офшорките
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Последните промени, които предвиждат облекчаване на режима по отношение на участие на офшорни компании в
търгове за обществени поръчки и собственост в предприятия, са направени след получаване на предупреждение за
наказателна процедура от страна на Европейската комисия (ЕК). Това обясни пред депутатите от парламентарната
икономическа комисия зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.
Предложените изменения бяха одобрени на първо четене в комисията, която обаче не е водеща, с 10 гласа за, нито един
против и петима въздържали се. Петкова уточни, че след искането на Брюксел се променя определението и законът ще
обхваща не "свързани лица", а "контролирани лица".
Според анализите на ЕК текстовете на закона за офшорните компании противоречат на основни европейски принципи за свободното движение на капиталите и за пропорционалността на мярката. От Брюксел са посочили, че с една акция
никой не може да контролира дейността на дадено предприятие, но наличието на собственик, регистриран в зона със
специален данъчен режим, дори и с една акция, изключва компанията от участие в тръжни процедури за обществени
поръчки.
По тази причина в новия закон вече се предвижда ограничението да бъде при собственост от повече от 10 на сто от
страна на офшорна компания. "Законопроектът е съгласуван с ЕК преди да бъде внесен в Народното събрание", каза още
Петкова.
В отговор на въпрос на депутата от БСП Лява България Корнелия Нинова тя допълни, че финансовото министерство е
получило становища от всички министерства, Комисията за финансов надзор (КФН) и БНБ и те са били отчетени при
изготвянето на текстовете.
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) посочиха по време на изслушването пред депутатите, че с
промените се отива от едната в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен.
Това ще позволи на 10 офшорни компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури,
включително и за закупуване на финансови институции, посочи Ивелин Желязков от организацията.
Предложението на организацията е да се потърси баланс от примерно между 1 и 3 на сто.
Людмила Петкова обаче посочи, че текстовете предвиждат тази възможност за заобикаляне на разпоредбите и дяловете
на всички офшорни дружества ще бъдат събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат
ограниченията.
Big5.bg
√ Променят закона за офшорките под натиск на ЕК
Заплаха за наказателна процедура заради рестриктивния режим на нормативния акт
Последните промени, които предвиждат облекчаване на режима по отношение на участие на офшорни компании в
търгове за обществени поръчки и собственост в предприятия, са направени след получаване на предупреждение за
наказателна процедура от страна на Европейската комисия (ЕК). Това обясни пред депутатите от парламентарната
икономическа комисия директорът на дирекция "Данъчна политика" към Министерството на финансите Людмила
Петкова.
Предложените изменения бяха одобрени на първо четене в комисията, която обаче не е водеща, с 10 гласа за, нито един
против и петима въздържали се.
Петкова уточни, че след искането на Брюксел се променя определението и законът ще обхваща не "свързани лица", а
"контролирани лица".
Според анализите на ЕК текстовете на закона за офшорните компании противоречат на основни европейски принципи за свободното движение на капиталите и за пропорционалността на мярката. От Брюксел са посочили, че с една акция
никой не може да контролира дейността на дадено предприятие, но наличието на собственик, регистриран в зона със
специален данъчен режим, дори и с една акция, изключва компанията от участие в тръжни процедури за обществени
поръчки.
По тази причина в новия закон вече се предвижда ограничението да бъде при собственост от повече от 10 на сто от
страна на офшорна компания.
"Законопроектът е съгласуван с ЕК преди да бъде внесен в Народното събрание", каза още Петкова.
В отговор на въпрос на депутата от БСП Лява България Корнелия Нинова тя допълни, че финансовото министерство е
получило становища от всички министерства, Комисията за финансов надзор (КФН) и БНБ и те са били отчетени при
изготвянето на текстовете.
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) посочиха по време на изслушването пред депутатите, че с
промените се отива от едната в другата крайност - от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен.
Това ще позволи на 10 офшорни компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури,
включително и за закупуване на финансови институции, посочи Ивелин Желязков от организацията.
Предложението на организацията е да се потърси баланс от примерно между 1 и 3 на сто.
Людмила Петкова обаче посочи, че текстовете предвиждат тази възможност за заобикаляне на разпоредбите и дяловете
на всички офшорни дружества ще бъдат събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат
ограниченията.
Economymagazine.bg
√ Без офшорки в обществените поръчки
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Дружествата със забрана да участват в търговете
Депутатите от икономическата комисия приеха нови промени в Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Според тях ограничение за участие в търгове за обществени поръчки ще има за фирми, в които повече от 10% притежава
офшорна компания.
Промените се налагат, защото България е получила предупреждение за наказателна процедура от страна на
Европейската комисия, обясни пред депутатите от комисията директорът на Дирекция „Данъчна политика“ Людмила
Петкова, пише в. „Труд“.
Според Брюксел досегашните правила противоречали на основните европейски принципи за свободното движение на
капиталите.
Законът вече ще обхваща не „свързани лица“, а „контролирани лица“, обясни Петкова.
Недостатъци в промените видяха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), според които се
отива от едната в другата крайност – от прекалено рестриктивен режим до прекалено свободен. Това ще
позволи на 10 офшорни компании да регистрират дружество и така да участват в различни процедури,
включително и за закупуване на финансови институции, посочи Ивелин Желязков от асоциацията.
Според Петкова обаче този проблем е отразен в закона и затова дяловете на всички офшорни дружества ще бъдат
събирани, като общият процент не трябва да надскача 10, за да не важат ограниченията.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Танева: Фермерите ще могат да наемат работници по схема за временна заетост
Земеделските производители вече също могат да бъдат бенефициенти на държавната помощ за временна заетост в
земеделието. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева пред "Фермер.бг".
Фермерите ще могат да кандидатстват за подкрепа с 50% на разходите за работна заплата и осигуровка, ако наемат от 3
до 12 месеца трайно безработни хора, хора над 50 години и т.н.
Промените са обнародвани в Закона за насърчаване на заетостта в края на миналата година. За първи път земеделските
стопани са допустими по тази схема. В момента се изготвя правилник за прилагането на Закона за насърчаване на
заетостта, в който процедурите ще бъдат разписани подробно.
Земеделският министър съобщи още, че Министерство на труда и социалната политика работи по намаляване на
административната тежест по отношение на прилагането на еднодневните договори за сезонни работници. 81 000
договора са сключени през 2015 година.
√ Делян Добрев: Цената на петрола падна, но бензинът у нас няма да стане 1 лев
Председателят на комисията по енергетика в Парламента Делян Добрев направи интересно по БНТ относно падането на
цените на петрола в световен мащаб.
„Петролът падна на 30 долара, банки дори прогнозират, че ще стане 15. Това обаче не означава, че бензинът у нас ще
струва 1 лева, тъй като има високи акцизи и ДДС. По-ниската цена на бензина обаче води до по-висок ръст на
икономиката. Тя позволява по-евтин транспорт, по евтина крайна цена на стоките и спестяване на разходи в
домакинствата”, каза Добрев в предаването „Още от Деня”.
Запитан как ще коментира ниските цени на бензина в бензиностанциите на Марешки във Варна, той заяви: „За
съжаление на потребителите този феномен е само във Варна, а не и в други наши градове”.
√ НАП проверява 300 души с минимална заплата, но със скъпи имоти и коли
НАП проверява 300 души, които в последните години се осигуряват на минималния осигурителен доход, но са придобили
скъпи имоти и коли. Сред проверяваните има собственици на къщи в престижни квартали и на луксозни лимузини.
Данъчните припомнят, че от една година те си уреждат лични срещи с работници, чиито заплати са били в размер равен,
или близък до минималния осигурителен праг за съответната длъжност, а те са напуснали или са били уволнени. Целта
на данъчните е да разберат при какви условия са работили те, докато са били наети, били ли са принудени да подпишат
договор на по-ниско от реалното възнаграждение, за да се избегне плащане на данъци и осигурителни вноски, както и
дали са забелязали при бившия работодател отклонения от данъчно облагане. Много често напусналите работници
разкривали схеми за укриване на данъци и осигуровки, като тези данни са в основата на проверки и ревизии със
значителни разкрития, допълват от НАП.
“Луксозните покупки без официални доходи са гарантирано грешен ход. Въпросът е не дали, а кога това ще бъде открито
от НАП и ще трябва да се плащат данъци с лихвите за години назад. Разполагаме с надеждна система за оценка на
имущество и доходи на гражданите и я използваме постоянно”, коментира по повод на проверките заместник
изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова
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От НАП припомнят, че при проверките се доказват доходи за 5 години назад. Както и че укриване на данъци в особено
големи размери се наказва със затвор от 8 години.
√ Икономисти: Продавайте акциите си, идва срив на пазара
Инвеститорите са изправени пред изпълнена с катаклизми година, през която пазарът на акции може да се срине с 20 на
сто, а цената на петрола - до 16 долара за барел. За това предупреждават икономистите на Роял банк ъф Скотланд (RBS),
цитирани от TheGuardian.
В съобщение до клиентите си от банката посочват: "Разпродавайте всичко с изключение на висококачествени книжа... В
претъпканите зали изходите са тесни."
Според икономистите на институцията сегашната ситуация много напомня тази от 2008 г., когато колабира "Лемън
брадърс", което доведе до глобална финансова криза. Този път Китай може да се окаже в ролята на "задействащ
механизъм".
Изданието посочва, че пазарът на акции вече се намира под силен натиск, като водещият индекс на Лондонската
фондова борса FTSE загуби 5 на сто от стойността си в най-лошото си начало на годината от 2000 г. насам. Това се случи и
с водещия индекс в Ню Йорк - Dow Jones, който загуби 6% от стойността си за седмица.
Цените на петрола също рязко спаднаха на фона на страховете за свиващо се търсене и увеличаващо се предлагане. Това
се случва на фона на подготвяното вдигане на санкциите над Иран. Напрежението между Иран и Саудитска Арабия прави
все по-малко вероятно решение на ОПЕК да намали производството, за да подкрепи цените. Брентът вече се търгува за
малко над 31 долара за барел, което е най-ниското равнище на цената от април 2004 г. насам.
Инвеститорите са притеснени от опасенията за значителен спад в китайската икономика и обезценяване на юана въпреки
усилията на правителството да ограничи загубите.
Ендрю Робъртс, шеф на кредитните операции на RBS, коментира пред изданието, че според него проблемът в Китай ще
се превърне в снежна топка.
Пазарите бяха подкрепени за кратко от ниските лихви, мерките за стимулиране на икономиката, провеждани от
централните банки (основно чрез така наречените количествени улеснения), и надеждите за възстановяване на
икономиките. Но с решението на Федералния резерв да започне повишаване на лихвите и очаквано подобно поведение
от страна на Банк ъф Ингланд тази подкрепа на практика е изличена.
Според Робъртс пазарите на акции в Европа и САЩ може да се сринат с 10 до 20 на сто. FTSE пък е в още по-рискова
ситуация заради това, че в него са включени много компании, които предлагат стоки. "Всички тези инвеститори, които
обикновено купуват книжа на петролни и минни компании, смятат, че това е сигурна позиция, но ще открият, че това
изобщо не е така", посочва Робъртс.
"Подозираме, че 2016 г. ще се характеризира с повече фокусиране върху това как ще излязат от ситуацията
инвеститорите в три групи активи, които бяха облагодетелствани от количествените улеснения: развиващите се пазари,
кредитирането, акции и облигации. Рисковете са високи", предупреждава той.
"Гардиън" посочва, че тази банка не е единствената с подобна прогноза. Анализатори на JP Morgan също предупредили
клиентите си да продават акциите си при първа възможност.
Междувременно от Morgan Stanley прогнозираха, че е възможно цената на петрола да се срине до 20 долара за барел, а
пък очакванията на Standard Chartered са дори по-зловещи и прогнозират дори 10 долара за барел.

Вестник Труд
√ Цигарите и алкохолът поскъпнали през декември
Цените на храните и на безалкохолните напитки са намалели с 0,5%, докато цените на алкохолните напитки и на
цигарите са се увеличили с 0,1% през декември спрямо предходния месец. Това показват данните на НСИ.
Индексът на потребителските цени в края на 2015 година остана без промяна (0%) спрямо предходния месец, когато се
понижи с 0,1 процентни пункта. На годишна база декемврийската инфлация се понижи с 0,4%.
Намаление през декември с 0,5% отбелязват цените на облекло и обувки, а цените на жилища, вода, електроенергия, газ
и други горива се повишават с 0,1%. Ръст с 1,1% на месечна база има при транспортните цени, цените в здравеопазването
остават на нивото от ноември, докато в сектора на съобщенията се отчита понижение с 0,6 процентни пункта, показват
данните на НСИ.
Средногодишната инфлация в нашата страна за периода януари - декември 2015 година се понижи с 0,1% спрямо 12-те
месеца на 2014 година.
√ НАП става събирач на неправомерни помощи
НАП ще събира принудително неправомерни, несъвместими или неправилно използвани държавни помощи. Това
предвижда проект на нов Закон за държавните помощи, приет от правителството вчера. С разпоредби, които тепърва ще
се обсъждат в парламента, се въвежда национален механизъм за възстановяване на плащанията. Целта е да не се
допуска нелоялна конкуренция на пазара.
Процедурата ще се задейства, ако има решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерни,
несъвместими или неправилно използвани държавни помощи. Първоначално НАП ще изпраща покани за доброволно
изпълнение от получателите на такива помощи. Ако няма резултат, данъчните ще прибягват до принудително събиране
на средствата.
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В случай че в решението на Брюксел не се посочва сумата, която трябва да се възстанови, размерът й ще се определя от
институцията, която е отпуснала помощта, на базата на информация за предоставените средства или от независим
оценител. В сумата за възстановяване ще се включват и лихви за неправомерност, които ще се изчисляват по специална
методика. Ако се установи, че връщането на помощта не е възможно, министрите на финансите или земеделието
незабавно ще уведомяват Европейската комисия, че решението й може да остане напълно или частично неизпълнено.
Вестник Сега
√ Ръстът на осигуровките отблъсква инвеститорите
България вече не е в топ 10 на най-добрите аутсорсинг дестинации
България изпадна с три места в класацията за най-добри аутсорсинг дестинации и вече е на 12-а позиция, става ясно от
проучване на консултантската фирма A.T. Kearney. Причината за влошаването на позициите е увеличаването на цената на
труда по непазарен начин - чрез вдигане на "разходите за данъци, осигуровки и регулации". Миналата година бе
увеличен максималният осигурителен праг на 2600 лв. - колкото остава и за 2016 г. През 2015 г. бяха увеличени
административно минималните осигурителни прагове, а от януари те са отново завишени средно с над 8 на сто заради
административния ръст и заради ръста на минималната заплата. Догодина пък ще бъде увеличена вноската за пенсия с 1
пункт до 18.8 на сто.
Индексът на консултантската фирма включва 55 страни и се прави на базата на три критерия - финансова атрактивност,
кадри и бизнес среда. Позицията на страната ни се влошава заради по-лоши резултати по първите два показателя, а
според резултатите бизнес средата се е подобрила леко. Общата оценка се е понижила минимално - от 5.62 точки през
2014 г. на 5.60 точки през миналата година, но това е достатъчно за изпадането с три позиции. Допреди две години
страната ни бе единственият представител на Европа в десетката, а сега там е Полша. През миналата година са ни
изпреварили още Чили и Виетнам.
Наетите у нас в аутсорсинг компании са 40 хил. души, но тази година се очаква ръст от 20 на сто. В Полша например те са
стигнали 170 хил. души. В аутсорсинга в страната по-значимите компании са 160, а очакваният ръст на индустрията за
2016 г. е малко под 20%. Румъния също ни настига с подобрени показатели като аутсорсинг дестинация - миналата
година съседната ни държава се е изкачила с пет позиции. В края на миналата година президентът Росен Плевнелиев
обяви, че към края на 2014 г. у нас работят над 180 аутсорсинг компании, а годишният оборот на индустрията се оценява
на около 1 млрд. евро, като се очаква да нарасне гладът за качествени кадри.
В ЧЕЛОТО
На челните места няма размествания и изненада - най-привлекателна аутсорсинг дестинация остава Индия, а след нея са
Китай и Малайзия. Бразилия е на четвъртото място, като се е изкачила с четири позиции.
√ Бюджетът плаща 3 млн. лв. за 20 блока, санирани по европейски проект
Финансиране ще чакат още 123 сгради, по които досега не е работено
Правителството отпусна вчера допълнително 3 млн. лв. от бюджета за довършване на блокове, които се санират по
европейския проект. Досега са обновени 156 жилищни сгради, финансирани със средства по програма "Регионално
развитие". Срокът за приключване на програмата изтече в края на 2015 г. По нея обаче остава да се довършат 143 от
общо одобрени 299 обекта. Траншът от 3 млн. към сметките на МРРБ е само за сгради, по които са започнали някакви
дейности, но не са били приключени към края на декември - общо 20 блока, уточниха пред "Сега" от ведомството.
След изтичането на сроковете за усвояване на парите по проекта реално се налага държавата да се погрижи за
довършването на почти половината от одобрените блокове. До последната минута в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството кипеше трескава работа, за да се разплащат дейности по проекта. Въпреки усилията за
няколко месеца беше невъзможно да се навакса времето, изгубено от 2007 г. до сега. Реално санирането започна през
есента на миналата година. Държавата успокои, че няма да се налага собствениците да плащат и ще поеме
финансирането на отпадналите от европейския проект блокове. Така излиза, че върху бюджета ще падне тежестта за още
123 блока. Каква ще е общата сума за тях не е ясно. Регионалният министър Лиляна Павлова обяви, че те се прехвърлят
към правителствената програма за безплатното саниране. Националната програма върви от около година и по нея са
обновени няколко сгради. Тя се финансира с 1 млрд. лева държавно гарантиран заем, който ще се изплаща от бюджета.
Парите се отпускат на общините от Българската банка за развитие.
Вестник Стандарт
√ Усвоихме Е10,7 млрд. от програмите на ЕС
Изплатени са 96,31% от средствата от Брюксел, отличник е екологията
България е усвоила 10,7 млрд. евро от оперативните програми на ЕС за периода 2007-2013 г., като в сумата влиза и
националното съфинансиране. Това представляват 96,32% от общия бюджет на програмите за България за първия
програмен период от членството ни в ЕС. Данните са към края на декември, когато изтече крайният срок за разплащане
по европроектите за периода 2007-2013 г. Възстановените от ЕС средства към края на декември обаче са само 7,924
млрд. евро, което е 86,53% от парите от Брюксел, които бяха предвидени за България. Като за проектите, реализирани и
разплатени в края на миналата година, предстои ЕС да възстанови изразходваните средства. След като и процедурите по
възстановяване на парите от ЕС приключи ще е ясно точно колко средства са изгубени.
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Отличник по усвояване на парите от ЕС е ОП "Околна среда", по която да края на декември дори са разплатени повече
средства от бюджета на програмата - 1,792 млрд. евро, или 104,37%. На второ и трето място с отлични резултати се
нареждат ОП "Техническа помощ" (изплатени 54,54 млн. евро, или изпълнение 99,79%), и Програмата за развитие на
селските райони (изплатени над 3 млрд. евро, или изпълнение 99,04%). Изключително добре се представя и ОП
"Регионално развитие", по която са изплатени 1,569 млрд. евро, или 98,02%. На следващите места се нареждат ОП
"Административен капацитет" (169,6 млн. евро, 97,49%), ОП "Развитие на човешките ресурси" (1,166 млрд. евро, 96,12%),
ОП "Конкурентоспособност" (1,114 млрд. евро, 95,85%), ОП "Рибарство" (77 млн. евро, 92,12%) и ОП "Транспорт" (1,687
млрд. евро, 84,22%).
Вестник Монитор
√ КЕВР ще определя цената на водата веднъж годишно
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще определя веднъж годишно, на закрито заседание, цените на
водните услуги. Това предвижда наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги,
която МС одобри днес. Правителството одобри и наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и
канализационните услуги. Двата документа се планира да влязат в сила от 1 януари 2017 г. Те са част от реформата във
водния сектор, която е основното условие за получаване на субсидии от ЕС.
С наредбите ВиК операторите по области се задължават един месец преди решението на енергийния регулатор да
оповестят в медиите и на сайтовете си предложенията си за цените на ВиК услугите, които са внесли в КЕВР. При
определени обстоятелства ВиК дружествата ще могат да искат преразглеждане на цените. Става въпрос за непредвидени
или извънредни събития, както и при съществени промени в приходите или икономически обоснованите им разходи,
записано е в текстовете.
√ 100 хиляди братушки повече на море у нас
Туроператори отменят безплатно екскурзии към комшиите
Над сто хиляди руски туристи повече ще посетят страната ни през тази година, прогнозират експерти от бранша. .
„България предлага изгодни ценови нива, които другите не могат да постигнат, а руснакът е сериозно обеднял. Освен
това нашите визи са по-изгодни като цени и за издаването им не е нужно да се вземат биометрични данни, за които един
кандидат трябва да премине стотици километри, за да даде пръстови отпечатъци”, коментира за „Монитор” Петър
Андреев, изпълнителен директор на най-голямата туристическа агенция, която работи на руския пазар. От отпадащите от
турския пазар 4 млн. туристи половината няма изобщо да ходят на почивка през тази година, защото рублата много се
обезцени и хората няма да си позволят почивка, коментира още експертът.
България, Гърция, Кипър и Израел могат да бъдат алтернатива на Турция за руските туристи, смятат от руската
туристическа индустрия. Трудно е да се направи прогноза за развитието на летния сезон според изпълнителния директор
на Асоциацията на туроператорите (АТОР) Майя Ломидзе, цитирана от ТАСС. Тя също смята, че от ключово значение за
дестинацията за почивка ще бъде цената. В региона освен нас без шенгенски визи е и Кипър, но там нямат достатъчно
голяма база да посрещнат братушките, освен това цените им са по-високи от нашите.
„Проведохме семинар в Крит с 250 водещи руски туроператори и интересът към нашата страна беше огромен коментира
още Андреев. Според него дори да нямаше проблеми в руско-турските отношения през тази година, заради
икономическото състояние във федерацията България пак щеше да представлява голям интерес. Трудно е да се
определи колко руснаци идват у нас с цел туризъм, защото има 400 хиляди апартамента, които са собственост на хора от
Руската федерация. За отдих в нашата страна пристигат не само хора от близките региони, но дори и от най-отдалечените
територии. На някои от тях им се налага да пътуват по 8 часа със самолет до Москва, преди да потеглят към нашето море.
Очаква се двойно повече да бъдат и туристите от Беларус, прогнозират от туристическия бранш.
Заради обтягането на руско-турските отношения президентът Путин издаде указ, с който препоръчва на частните
туристически компании да се въздържат от предлагане на Турция като дестинация за почивка на руснаците.
Забранени са и чартърните полети между двете страни
От началото на тази година беше отменен и безвизовият режим на движение между Русия и Турция. Египет също е сред
нежеланите дестинации след свалянето на руския самолет над Синайския залив.
Междувременно стана ясно, че туроператорите „ЕлТур” и ТУИ са предложили на клиентите си, планирали пътуване до
Истанбул до идващия понеделник, възможността безплатно да отменят или да променят резервацията си след
самоубийствения атентат в града на Босфора във вторник, съобщи германският в. "Ханделсблат". Българските
туроператори също обмислят сваляне на цените, за да не изгубят клиентите си за съседната страна.
√ Гръцки банки затварят офиси в България и Румъния
250 офиса на гръцки банки се планира да бъдат затворени до края на годината в България и Румъния, пише атинският
вестник "Вима".
Според публикацията целта е съкращаване на 6000 служители. Най-много намаления на персонала се очакват от
Национална банка на Гърция и "Пиреос". На територията на южната ни съседка банковите офиси ще бъдат намалени с
около една десета - от 2500 на 2250. Най-много съкращения ще има в „Пиреос” и Алфа банк, които ще затворят над 200
клона в южната ни съседка. По време на кризата двата трезора бяха сред спасените от фалит с пари от гръцката хазна и
ЕЦБ.
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Преструктурирането на гръцките банки на Балканите ще стане чрез затваряне, продажба на други банки или с тяхното
сливане, коментира атинското издание. Медията припомня продажбата на клона на Алфа банк в България на
българската Пощенска банка, която е собственост на гръцката Юробанк.
√ EIA прогнозира свръхпредлагане на нефт до края на 2017 г.
Свръхпредлагането на петрол на света ще продължи до края на 2017 г. и то ще бъде заради излизането на пазара на
Иран. Това сочи прогноза на Управлението за енергийна информация на САЩ ((EIA), цитирана от Reuters. Догодина
световните добиви на нефт ще се увеличат до 96,7 млн. барела на денонощие. През 2016 г. те ще достигнат почти 96 млн.
милиона. От EIA смятат още, че производството в САЩ тази година ще падн8,7 млн. барела на ден, а през 2017 г. - до 8,5
милиона.
investor.bg
√ Борисов: "Южен поток" е история, на ход е газовият хъб край Варна
Има възможност за реализацията на "Български поток", намекна обаче премиерът пред депутатите
Проектът за изграждане на "Южен поток" е история и на ход е вече проектът за изграждане на газов хъб край Варна,
съобщи премиерът Бойко Борисов по време на блиц контрола в Народното събрание, цитиран от Dnes.bg.
В отговор на независимия депутат Велизар Енчев Борисов посочи, че правителството работи активно да превърне идеята
за газов разпределителен център в приоритет за ЕС. За целта се модернизират компресорните станции и се увеличава
капацитетът на тръбите, допълва агенция "Фокус".
Големи компании имат интерес към реализацията на проекта, обясни още премиерът.
От думите на Борисов пред парламента става ясно, че все пак има възможност в страната да влиза руски газ от
газопровод по дъното на Черно море. Това обаче няма да бъде "Южен поток", а "Български поток", защото собствеността
на тръбите ще бъде изцяло българска.
Това означава, че Русия ще продава газа на границата на България, а чрез газовия хъб суровината ще бъде разпределяна
в региона.
Темата за изграждането на газов разпределителен център у нас ще бъде обсъдена на заседание на Българо-руската
междуправителствена комисия, пък стана ясно от решенията на Министерския съвет. На днешното си заседание
министрите са обсъдили позицията на България на двустранната среща, която ще се проведе за първи път след
петгодишна пауза.
Руският газ ще бъде разгледан като един от източниците за захранване на газовия хъб у нас, посочват от
правителствената пресслужба. Заседанието ще се проведе в края на месеца в София. Освен енергийни теми на него ще
бъдат обсъдени още и търговски казуси и сътрудничеството в области като туризъм, селско стопанство и информационни
технологии.
√ Инфлацията замръзва през декември
На годишна база дефлацията остава – тя е 0,4%, сочат данните на Националния статистически институт
През последния месец на миналата година Националният статистически институт (НСИ) отчита нулева месечна инфлация.
На годишна база дефлацията остава – тя е 0,4%, показват данните на статистиката.
През ноември Националният статистически институт отчете дефлация от 0,1% на месечна и 0,4% на годишна база, след
като през октомври имаше инфлация на месечна база за пръв път от април насам.
През изминалата година в само в четири месеца НСИ регистрира инфлация на месечна база, в други шест – дефлация.
Никаква промяна в индекса на потребителските цени беше отчетена през август.
За периода януари - декември 2015 г. спрямо януари - декември 2014 г.средногодишната дефлация е 0,1%.
През декември на месечна база цените на стоките и услугите са намалели при хранителни продукти и безалкохолни
напитки - с 0,1%; облекло и обувки - с 0,5%; жилищно обзавеждане - с 0,2%. В същото време са се увеличили цените за
жилището и битовите сметки - с 0,1%; транспортът - с 1,1%; цените за ресторанти и хотели - с 0,6%.
През декември по-скъп е бил хляб „Добруджа“ - с 0,3%, месо от домашни птици - с 0,4%, пресни млека - с 0,1%, яйца - с
0,6%, картофи - с 4,3, минерална вода - с 0,6%.
Поевтинели са ориз - с 1,6%, свинско месо - с 1,9, кисело мляко - с 0,2%, сирене - с 0,1%, кашкавал - с 0,9%, млечни масла с 2,3%, ябълки - с 2,7%, цитрусови и южни плодове - с 11,9%.
През месеца са се увеличили цените на: цигари, българско производство, слимс - с 0,2%, твърди горива за битови нужди с 0.5%, телевизионни приемници - с 0,5%, малки електрически домакински уреди - с 1,9%, газообразни горива за битови
нужди - с 1,8%, централно газоснабдяване - с 1.5%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.5%.
Съществен ръст на цените има при пътнически въздушен транспорт - с 40,2%. Услугите по краткосрочно настаняване са
поскъпнали със 7,3%, услугите в заведения за обществено хранене - с 0,2%.
При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки - съответно с 0,4 и 0.6%,
течни горива за битови нужди - с 1,7%, перални и съдомиялни машини - с 0,8%, дизелово гориво - с 1,5%, автомобилен
бензин А95Н - с 1,2%, автомобилен бензин А98Н - с 1.3%, метан - с 1,5%.
През декември 2015 г. цените на лекарските, стоматологичните и извънболничните услуги остават на равнището на
предходния месец. Няма изменение и в цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти.
√ Германски фирми местят бизнеса си у нас
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За да се раздвижи икономиката, трябва да се раздвижат спящите пари в банките, казва Божидар Лукарски
Министерството на икономиката води преговори с компании от ИТ сектора и от автомобилното производство за нови
инвестиции у нас. Това казва икономическият министър Божидар Лукарски в интервю за в. "Стандарт".
По думите му продължава интересът към България за инвестиции в автомобилното производство заради най-ниските
данъчни ставки у нас в ЕС и заради най-ниските разходи за производство. Той уточнява, че предстоят важни срещи с
представители на германския малък и среден бизнес, семейни фирми, които във връзка с повишаващите се
наследствени данъци в Германия, а и заради това, което се случва на китайския пазар, имат желание да насочат част от
своето производство към България. Това са фирми не само от леката и хранително-вкусовата промишленост, сред тях
има доста световно известни имена, коментира Лукарски.
Една от причините да не се разчита на голям ръст в износа е забавянето на китайската икономика, която е основен пазар,
посочва още министърът. Другата причина е, че през изминалата 2015 г. ние постигнахме много висок ръст на износа и е
доста сложно да го надхвърлим, обяснява той.
Според него икономиката ще тръгне нагоре, когато се раздвижи вътрешното потребление.
По данни на банките има доста пари на бизнеса и на частни лица в български банки. За да се раздвижи икономиката,
трябва да се раздвижат и тези спящи пари, посочва министърът. И допълва, че това може да се стане чрез засилване на
кредитирането, което ще доведе до ръст на производството, съответно на доходите и на потреблението. Обикновено
нарастването на доходите идва с известно забавяне, така че ефектът от ръста ще се усети малко по-късно в джоба на
българина.
Лукарски не дава прогноза за ръст на инвестициите през тази година, защото по думите му те зависят и от геополитиката.
За 2015 г. сме горди да отчетем доста висок ръст на инвестициите, повече от 30%, като номиналният размер на преките
инвестиции е 1,37 млрд. евро. Надяваме се през 2016 г. те да са в още по-голям размер, казва Лукарски.
√ 10 хил. пенсии са преизчислени след прехвърляне от УПФ в НОИ
Средното увеличение е 80 лева, заяви социалният министър Ивайло Калфин
Към декември миналата година са издадени 10 хил. заповеди за преизчисляване на пенсията на хора, пожелали
прехвърляне на партидата от универсални пенсионни фондове (УПФ) в НОИ. Средното увеличение е 80 лева, каза
социалният министър Ивайло Калфин пред депутатите от социалната парламентарна комисия.
В отговор на въпрос от Корнелия Нинова от БСП Лява България той заяви, че няма информация за намаляване на
пенсията вследствие от прехвърлянето на партидата от УПФ към НОИ.
Според Нинова около 4 хиляди души от сектор „Сигурност“, които вече са пенсионирани, и са прехвърлили партидата си
в НОИ според законовите промени в Кодекса за социално осигуряване, не са получили увеличение на пенсията си, както
се твърдеше.
Ивайло Калфин посочи, че лично не му е известно за случаи на намаляване на пенсията, а за единични случаи, при които
тя е останала същата. Той обясни, че причините да не се преизчисли пенсията са две. Става въпрос за пенсионери, които
са получавали максимален размер на пенсията, което означава, че няма как да се увеличи повече пенсията, или
осигуровките, които са правени, са под минималната пенсия за стаж и възраст.
По думите му 4 хиляди души, които да не са получили увеличение след прехвърлянето, не е точна цифра, а действително
случаите са единични. Той обясни разминаването на данните с разликата между подадени заявления за преизчисляване
и издадени заповеди, като подчерта, че има известен период от време, в който технически се случва това.
Нинова коментира, че в такъв случай е редно да се инициира информационна кампания, която да информира хората и да
е ясно предварително кой би получил увеличение на пенсията и кой не.
На депутатски въпрос за мерки за енергийно бедните след либерализацията на енергийния пазар Калфин отговори, че
работна група от Министерството на енергетиката се занимава и с този проблем, но във всички случаи ще има решение,
което да защити тази група хора в България при повишаване цената на електроенергията.
Промените в законодателството, свързани с инвалидните пенсии и ТЕЛК-овете, са на финалната права, стана ясно още от
изказване на социалния министър. Той информира народните представители, че до дни работната група съвместно с
Министерството на здравеопазването ще продължи работата си и ще бъде спазен срокът за финализиране на
поправките.
На въпрос за семейните помощи за деца Ивайло Калфин коментира, че в резултат на промените, които са в сила от
началото на годината, няма да има спад на помощите, а напротив - очаква се те да са повече.
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