Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Капитал
√ Минималната заплата се вдига от януари
Увеличението е до 460 лв., като за пет години минималното възнаграждение е скочило със 70%
Въпреки неодобрението на бизнеса правителството гласува увеличение на минималната работна заплата от догодина.
Така от 1 януари тя става 460 лв., като ръстът е с 9.5%. За пет години общото нарастване е 70%. През последните години,
без 2017, административно се вдигаха и минималните осигуровки по сектори.Позицията на кабинета
Целта на увеличението на работната заплата е да се мотивират хората, които си търсят работа, и да се осигури по-добро
задоволяване на потребностите на работещите, са мотивите на правителството. В допълнение се очаква спад и при
работещите бедни, които по данни на НСИ за 2015 г. обхващат 7.7% от живеещите над 18-годишна възраст в т.нар.
обикновени домакинства (изключват пансиони, социални домове, затвори и др.)
Според социалното министерство промяната ще повлияе минимално върху разходите на работодателите за служители
(под 1% ръст в общите разходи на макроравнище). Въпреки това от ведомството предупреждават, че фирмите, които
произвеждат стоки и услуги с ниска добавена стойност, може да изпитат затруднения от увеличението.
Анализ на ИПИ потвърждава предупреждението, като стига до заключение, че увеличението в минималната работна
заплата води до намаление в заетостта и работните места сред най-ниско квалифицираните наети. Например вдигане на
минималната заплата със 100 лева води до съкращаването на коефициента на заетост сред хората с начално и по-ниско
образование средно с 1.4 процентни пункта.
Проучване на АИКБ сочи, че половината от анкетираните фирми - техни членове, искат минималната заплата да си
остане 420 лв. през 2017 г. Още през юли работодателските организации АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП се обявиха против
минималните осигурителни прагове и настояваха за нов модел за определяне на минималната заплата. Причината –
допълнителни увеличения биха довели само до преминаването на част от бизнеса в сивата икономика. Твърдението е
подкрепено и от анализ на БАН, поръчан от самото Министерство на труда и социалната политика.
Представителите на работодателите настояват минималното заплащане да се определя по социални и икономически
фактори, които включват потребностите на служители и семействата им, потребителски цени, стойност на живот,
производителност на труда, заетост и др. На финала минималната заплата се вдигна, но минималните осигурителни
прагове по сектори – не. От догодина с 1 процентен пункт расте и осигуровката, като същото увеличение ще се повтори и
през 2018 г.
Линията на бедността се покачва
Правителството прие и предложеното от Министерството на труда и социалната политика увеличение в линията на
бедността – промяната е с 14 лв., при което прагът се вдига на 314 лв. Методът, по който социалното министерство
определя линията на бедността, е различен от този на Европейския съюз, който се използва и от НСИ. ЕС изчисляват прага
като 60% от медианния еквивалентен разполагаем доход за страната (т.е. зависи по-скоро от доходите на т.нар. средна
класа), докато утвърдената от МС методика зависи и от минималните жизнени потребности. Показателят се използва
например за база кои пенсионери да получат коледни добавки, като в нито един закон няма конкретно приложение.
Според определения от ЕС праг 22% от населението са под линията на бедност през 2015 г. - 325.83 лв. Най-рискови групи
са безработните и икономически неактивните.

b2bmedia.bg
√ АИКБ доста скептични за АЕЦ „Белене“
Изграждането на АЕЦ „Белене“, както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции
и без дългосрочни договори за изкупуване на произведената електрическа енергия от държавната НЕК, пише в становище
АЕКБ. Изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай не бива да допускат инвеститора, който и да е той, да
получи правото на т.нар. „доплащане на разлики“. Този апел отправя Управителният съвет на Асоциацията на
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индустриалния капитал в България (АИКБ) по повод информацията за потвърден пред правителството инвестиционен
интерес към проекта „АЕЦ Белене.
„Ако има ангажимент за „доплащане на разлики“, инвеститорът ще има възможността да продава на борсата цялото си
количество произведена електроенергия, а чрез „задължения към обществото“ целокупната българска индустрия и
домакинствата ще доплащат разликата от борсовата цена, която е значително под 46 USD за мегаватчас до 92 USD за
мегаватчас проектна цена“, предупреждава УС на АИКБ.
„Ние вече преживяхме един път примера със „Задължението към обществото“, генерирано от непазарната и
недообмислена политика по отношение на производителите на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и
на т. нар. „американски централи“ и от породилия се на основата на тази политика узаконен грабеж. Повтарянето на тази
грешка този път в „ядрена форма“ би се превърнало в бедствие с много тежки икономически последици“, се казва в
позицията на АИКБ.
Асоциацията настоява преди всичко да се актуализира енергийната стратегия на страната, „за да е ясно кога и дали изобщо
се нуждаем от такива мощности, преди да се слагат нови заробващи подписи“.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик радио
√ Плевнелиев няма да назначи трети служебен кабинет
Президентът Росен Плевнелиев заяви, че няма да назначи трето служебно правителство в рамките на своя мандат, воден
от ясния стремеж да се гарантира институционалната стабилност и приемственост в държавата. Това каза държавният
глава в изявление след изчерпването на конституционната процедура с връщането от Реформаторския блок на последния
проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 43-то Народно събрание.
Президентът каза, че не вижда голям смисъл в назначаването на служебно правителство за 20 работни дни, което дори
няма да подготвя и избори. Той допълни, че по този начин няма да бъде изпратено и погрешно послание към нацията и
към света.
"С две служебни правителства за месец ще станем за смях. Светът просто няма да ни разбере. Ще влезем в графата куриози
на световните новини", каза той.
"Двама президенти, всеки със своето служебно правителство, за мен е символ за разделение - не е това моят път, избирам
европейското и цивилизовано решение, а то е да отстъпя правото на новоизбрания президент Радев да назначи служебно
правителство, така ще гарантираме нормален конституционен цикъл - редовно правителство ще предаде властта на
служебно правителство, което след това ще предаде на ново редовно правителство. По този начин няма да изпратим и
погрешно послание към нацията и към света, че в България всеки е войвода, всеки си прави правителство, всеки гледа да
се докопа до властта, дори и само за месец", допълни Плевнелиев.
Плевнелиев каза още, че за да няма никакви спекулации, че иска да удължи живота на правителството в оставка, е готов
във всеки момент, в който новоизбраният президент Румен Радев отиде при него със състав на служебно правителство, да
го разпише на секундата.
"Предстоят избори, те ще бъдат подготвени от ръководството на новоизбрания президент Радев, от служебно
правителство, което той ще назначи и ръководи. Най-искрено му пожелавам успех и се надявам да оправдае надеждите
и очакванията на българския народ", каза още Росен Плевнелиев. Ако Румен Радев откаже да състави служебно
правителство сега, до встъпването му в длъжност като държавен глава ще управлява правителството на Бойко Борисов в
оставка.

Дневник
√ Румен Радев: Ще посоча служебния си кабинет след встъпването в длъжност
Новоизбраният президент Румен Радев заяви, че ще предложи състав на служебен кабинет след встъпването си в
длъжност. Това означава, че правителството в оставка ще продължи да управлява до 22 януари, след като държавният
глава Росен Плевнелиев днес обяви, че няма да съставя служебен кабинет, който да работи само около празниците. В
изявление, излъчено по БНТ, Радев посочи, че в Конституцията няма хипотеза, при която държавният глава да преотстъпи
задължението си за назначаване на служебно правителство на друг.
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"От своя страна съм твърдо решен да се придържам към Конституцията и ще оглася състава на служебния кабинет след
встъпването ми в длъжност", каза Радев. Той посочи, че изтъкнатите от президента Плевнелиев мотиви да не назначава
трети служебен кабинет не отменят разпоредбите на Конституцията. "Патосът на добрите намерения не замества закона",
смята Радев.
"Призовавам политическите актьори да постъпят отговорно в създалата се ситуация и да не търсят краткосрочни ползи,
пренебрегвайки разпоредбите на закона. Дългото сбогуване с властта не бива да прераства в конституционна криза", заяви
бъдещият държавен глава.

Агенция Фокус
√ Правителството предлага по-тежки наказания за кражба на фирми
Правителството одобри промени в Наказателния кодекс и предлага на Народното събрание да ги приеме. Това съобщиха
от правителствената информационна служба. Част от промените са свързани с въвеждането на по-тежки наказания при
кражба на фирми. Новите текстове предвиждат затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация в случаи на
претърпени имуществени вреди в особено големи размери. Освен това, при документно престъпление, с което се
установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода ще е от една до шест години. В сега действащия кодекс
извършването на едно или съвкупност от документни престъпления с обект – частен документ, се наказваше максимално
с лишаване от свобода за срок до две години, а ако извършителят е неосъждан, той се освобождаваше от наказателна
отговорност с налагане на глоба от 1000 лв. до 5000 лева.
С предложените изменения в НК се засилва и наказателноправната защита на средствата от публични фондове.
Обичайният механизъм на този вид престъпления включваше досега използването на представляващи, които нямаха
качеството на управляващи на съответното юридическо лице, и НК не предвиждаше наказания за тях. Сега наказателната
отговорност ще се носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от онзи, който само го представлява,
вкл. и като пълномощник.
Новите разпоредби предвиждат още засилване на мерките срещу пазарната злоупотреба и инкриминиране на найтежките й форми. Така например, при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара от работещ във
финансовия сектор или в надзорен или регулативен орган наказанието, което се предвижда, е до четири години затвор. С
тези текстове България на практика въвежда изискванията на Директива 2014/57/ЕС относно наказателноправните
санкции за пазарна злоупотреба.
С промените в НК се въвежда и Директивата относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични
знаци срещу подправяне. Включват и се по-широк кръг от престъпления, като, например, приемане и превозване на
парични знаци в нарушение на установения ред. В съответствие с евродирективата за атаките срещу информационните
системи, с новите текстове в НК се синхронизират съставите и размера на наказанията.
Към изпълнителните деяния се включват също пренасяне, повреждане, влошаване, скриване и спиране на достъпа до
компютърни данни в информационната система. Целта на въвежданата директива е предотвратяването на тези
престъпления и подобряването на сътрудничеството между съдебните и другите компетентни органи.
По-ефективно противодействие на тероризма, а именно – инкриминирането на финансирането и по отношение на други
престъпления, свързани с тероризма, са част от другите предложения в НК. Съществуващата уредба се допълва, като се
включват текстове за финансиране с цел набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм. Също така се разширява
обхватът на подбуждането към и закана за извършване не само на тероризъм, като се включват и свързани с тероризма
дейности. Допълнения се правят и при документалната измама, която цели освен извършване на терористично
престъпление и финансиране на тероризъм, и пътуване с такава цел. Изменени са текстовете за кражбата, като се въвежда
квалифициран състав, когато деянието е извършено с цел тероризъм.

в. 24 часа
√ За 2020 г. прогнозират 6,4% ръст на БВП у нас
Кабинетът прие постановление за бюджета за 2017 г.
6,4% ръст на БВП към 2020 г. прогнозира министерството на финансите. Това ще се случи, след като бъдат изпълнени
мерките, за които са осигурени пари по тригодишния план за действие (2017-2019). Той е към Националната програма за
развитие: България 2020 и бе приет в сряда от кабинета. Оптимистичният сценарий е ръст от 10,6 на сто, ако бъде осигурено
допълнително финансиране. Три са набелязаните стратегически цели. Първата е повишаване на жизнения стандарт.
Постига се чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост, социално
включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
Изграждане на инфраструктури и мрежи, които да осигурят най-добри условия за развитие на икономиката, качествена и
здравословна околна среда за населението е втората цел. И третата е повишаване на конкурентоспособността на
икономиката. Постига се чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, иновативни
решения. За постигането на тези цели до 2019 г. са набелязани мерките, разпределени в 8 приоритетни области. След
изпълнение на плана, към 2019 г. се прогнозират положителни ефекти за пътната и жп мрежа на страната, енергийната
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сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове. Прогнозира се още през 2020 г. износът да
нарасне съответно с 2,8 и 3,6%. В сряда кабинетът прие и постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2017 г.

novini.bg
√ Парламентът прие окончателно промените в Закона за управление на отпадъците
Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Закона за управление на отпадъците. Текстовете бяха
отложени до изясняване на понятията полимери и пластмаси. Депутатите решиха, че продуктова такса не се заплаща за
биоразградимите пластмасови торбички за пазаруване, както и за пластмасовите торбички за пазаруване с дебелина и
вид, определени в съответната наредба на Министерския съвет. Навсякъде в текстовете понятието "полимерни торбички"
беше заменено от "пластмасови торбички за пазаруване". Според приетите промени "пластмасови торбички за
пазаруване" са торбички за пазаруване, включително разградимите при окисляване, със или без дръжка, произведени от
пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите.

Дневник
√ Обществената поръчка за лекарства за 1.2 млрд. лв. ограничава конкуренцията, сигнализира бизнесът
Представителните организации на фармацевтичните компании на българския пазар излязоха с общо становище по новата
обществена поръчка на Министерството на здравеопазването на стойност 1.2 млрд. лева, с която трябва да се осигурят
запасите от 800 вида лекарства за 145 болници в страната през следващите две години. Според бизнеса идеята за такова
мащабно централизирано договаряне е добра, но условията и организацията на обществената поръчка предизвикват
"сериозни притеснения" и опасност от "дестабилизиране на сектора, а от там и до ограничаване на достъпа на българските
пациенти до нужната им терапия".
Фармацевтичните компании изреждат пет нередности, ограничаващи конкуренцията в правилата за провеждане на
мащабната поръчка. Липсват критерии за подбор на включените в обществената поръчка лекарствени продукти. Има
избирателно подбрани продукти от една и съща група медикаменти, и изключване на други, посочват организациите.
Освен това има изискване за ненужно висок минимален остатъчен срок на годност на продуктите към датата на доставка,
който не е постижим за някои специализирани и биологични медикаменти.
Ограничава се възможността за представяне на варианти на офертите в рамките на една номенклатурна единица, т.е.
липсват опции за промяна на търговския продукт в рамките на една група медикаменти. Въвежда се и тежка
административна процедура по приемане и изпълнение на заявките. Опитът за централно определяне на максимални
количества от даден вид медикамент поставя риск от възникване на недостиг в различните лечебни заведения.
Вместо това - количествата да имат препоръчителен характер и да са съобразени с вида и потребностите на всяка болница,
предлагат фармацевтичните компании.
Накрая посочват и, че електронната платформа, т.нар. електронна борса за лекарства, през която трябва да се провеждат
търговете и поръчките, поставя рискове за информационната сигурност и в изграждането й "изцяло е подценен въпроса с
гарантирането на прозрачност и залагането на антикорупционна защита", предвид голяма сума, за която става въпрос в
тази поръчка.
В писмото изпратено до председателя на здравната комисия в парламента, премиера, министъра на здравеопазването и
директора на Агенцията по лекарствата са се подписали Асоциацията на научноизследователските фармацевтични
производители в България (АРФАРМ), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), Българската
генерична фармацевтична асоциация (БгФарма) и Американска търговска камара в България(AmCham).

investor.bg
√ Бойко Борисов препоръча да бъдат спрени обществените поръчки
На пост, докато ни сменят, разпореди на министрите премиерът в оставка
Да бъдат спрени обществените поръчки, освен ако са неизбежни – това препоръча днес на министрите премиерът в
оставка Бойко Борисов. Това става ясно от стенограмата за днешното заседание на Министерския съвет.
Когато търговете са неизбежни, те да бъдат консултирани с администрацията на новоизбрания президент, е разпоредил
той на министрите. „И ако са съгласни, за да има приемственост и да не бъдем обвинявани, тогава продължавате. Иначе
всеки един подобен акт ще бъде коментиран и не бива да се дава основание за това“, препоръчва той.
Борисов освен това призовава министрите в създалата се ситуация да продължат да работят без отпускане и да изпълняват
отговорностите си така, както са го правили и досега. Отчитайки волята на хората на президентските избори, ние
подадохме оставка. Участието ни в преговори за съставяне на правителство в този парламент беше именно, за да се
съобразим с желанието им да има нов Изборен кодекс”, казва той в края на днешното правителствено заседание, цитиран
от пресцентъра на МС.
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„При така завъртялата се рулетка и в желанието си всеки да отстоява своите програми, ние трябва да се отнасяме с огромно
уважение към всички, които участваха в този преговорен процес, и да проявим отговорност, знаейки какво ни очаква“,
коментира Борисов.
„В сегашната ситуация аз искам да ви призова, в зависимост от решението на новоизбрания президент Радев и
предложението, което му е отправено, да останете на местата си и да работите така, както работите всеки ден. Ще го кажа
по военному, което сега е модерно: на пост, докато ни сменят. Всеки караул, всеки часови стои, докато го сменят. Никакво
отпускане! Може да е утре, може да е вдругиден, може да е на 20 януари – когато ни сменят. Дотогава всеки изпълнява
ангажиментите си!”.
Премиерът е подчертал, че има по-важни неща от властта и това е моралът. Позицията му е, че и номинацията за началник
на отбраната трябва да бъде избор на новия върховен главнокомандващ.
„С това закривам днешното заседание. Мислех, че е последно. И аз, и вие сме изпразнили кабинетите си и очаквахме днес
да ги освободим“, казва Борисов на министрите в края на заседанието.
Борисов подчертава за президента Росен Плевнелиев, че е бил успешен президент и не е се изкушил от възможността „за
трети път да запише на маса хора в CV-тата, че са били министри, вицепремиери, заместник-министри и премиери“.

Медиапул
√ Енергийни сертификати за всички сгради и при обществени поръчки
Разширява се обхватът на задължителното сертифициране за енергийна ефективност и вече на такъв ще подлежат всички
сгради, въведени в експлоатация, а при възлагане на обществени поръчки за енергопотребление от доставчиците ще се
иска документ за енергийно спестяване. Това решиха окончателно народните представители в сряда, приемайки
промените в Закона за енергийната ефективност.
Корекциите бяха от спешен порядък заради заведената от Европейската комисия наказателна процедура, тъй като страната
ни не изпълнява задълженията си по европейската директива за енергийните характеристики на сградите.
Изискванията за енергийна ефективност на сградите вече стават задължителни и при купуването или наемането на сгради
от централната администрация. Изключение ще се допуска само за молитвени домове, промишлени и селскостопански
сгради. Собствениците на нови сгради са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сградата в
експлоатация в срок не по-рано от три и не по-късно от шест години от датата на въвеждането ѝ в експлоатация.
Сертификатът за енергийни характеристики на сградата в експлоатация ще се актуализира при извършване на
преустройство, реконструкция или основно обновяване, когато се обхващат над 25 на сто от площта на външните
ограждащи конструкции.
С приетите промени се предвиждат и по-кратки срокове за извършване на периодични проверки на водогрейни котли.
Честотата на инспекциите е на всеки шест, четири или две години.

investor.bg
√ Проблемът при горивата е сивият сектор, а не контрабандата, смята търговец
За типична контрабанда - пренос на стоки през границата и неплащане на дължими такси и данъци към фиска, не може да
се говори при пренасянето на горива с танкери, категорични са представителите на един от големите търговци на течни
торива у нас - "Сакса". Проблем обаче е сивият сектор и неплащането на данък добавена стойност (ДДС) при търговията с
горива.
Управителят на компанията Атанас Димов обясни пред временната парламентарна комисия, която разследва ситуацията
на пазара на горива, че още с натоварването на танкерите се води подробна документация - за количествата, приемащите
компании и складовете, където горивата се разтоварват. Контролните органи взимат проби от горивата и така следят и
качеството им.
От думите на Димов стана ясно, че твърденията за липса на контрол не са основателни. "Контролът е достатъчен в
нормативните рамки, в които Националната агенция за приходите работи", каза той и критикува поставянето на фискални
устройства на ведомствените бензиностанции. По този начин обекти, които не отговарят на изискванията, вече се
превръщат в търговски и именно оттам се спестяват дължими данъци и такси.
Светозар Димов, който е един от акционерите в "Сакса", допълни, че на пазара на горива у нас има несъвършена
конкуренция - олигопол с ясно изразен пазарен лидер - "Лукойл България". При такъв модел е характерно големите играчи
да следват пазарното поведение на лидера. Делът на независимите търговци на горива е 15%, а останалата част е в ръцете
на големите играчи. Димов обаче не вярва на пазара у нас да има картел на цените.
Той настоява за регулация от държавата, защото "пазар без конкуренция не може да се саморегулира". Според него
премахването на входните бариери ще има малък ефект и трябва да бъдат насърчавани съвременни търговски практики.
Представителите на "Сакса" са категорични, че проблемът може да бъде решен чрез "модерната търговия". Например
стимулиране на бензиностанции без персонал, на самообслужване, както и отваряне на бензиностанции на хипермаркети,
поясни Светозар Димов пред журналисти след изслушването пред депутатите. По думите му бензиностациите на
самообслужване могат да предложат бензин с поне 10 стотинки по-ниска цена.
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Изграждането на втора рафинерия, която да конкурира "Лукойл Нефтохим", не е решение, защото и в момента капацитетът
на рафинерията край Бургас с пъти надвишава вътрешното потребление, посочиха от компанията. Освен това инвестициите
за нова рафинерия са големи и ще се изплащат в продължение на между 7 и 10 години.
От "Сакса" коментираха и "феномена Марешки". Те са един от доставчиците на бензиностанциите на варненския
бизнесмен. На базата на цените, на които продават горивата, надценката на Марешки е минимална - 1 стотинка за
дизеловото гориво и между 5 и 8 стотинки за висооктановото гориво. С тези приходи от търговията варненският бизнесмен
не може да покрива всички свои разходи - за наем, персонал и т.н.Светозар Димов изказа предположение, че Веселин
Марешки покрива разликите от приходи от други дейности - например от фармацевтичния си бизнес. Целта му е да
завземе колкото е възможно по-голям дял на пазара. Ако той успее, от седемте вериги на пазара в момента, поне три ще
трябва да напуснат, каза още Димов. Той направи аналогия с политиката, с която Марешки е станал един най-големите
търговци на лекарства у нас. В момента бизнесменът следва същите стъпки.

Медиапул
√ Кабинетът отчужди имоти за трасето на газовата връзка с Гърция и магистрала "Марица"
Частни имоти, разположени по трасето на бъдещата връзка между газовите системи на България и Гърция и на мястото
където се планира строежът на участък от магистрала "Марица", бяха отчуждени в полза на държавата о от правителството
на редовното му заседание в сряда.
Проектната българо-гръцко-италианска компания за строежа на интерконектора – "Ай Си Джи Би", ще плати обезщетения
на собствениците на отчуждените терени в землищата на селата Великденче, община Джебел, Седловина, община
Кърджали, Стамболийски и Мандра, община Хасково, Голямо Асеново, община Димитровград, и Загоре, община Стара
Загора, област Стара Загора.
Две части (с обща площ 490 кв. м) от частен имот в землището на Харманли са необходими за изграждането на
автомагистрала "Марица“ при пътен възел "Тополовград“. За тях отчуждителната процедура се извършва от Агенция
"Пътна инфраструктура”.
Двете решения може да бъдат обжалвани по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица,
посочват от правителствената информационна служба.

Дневник
√ Малки самолети вече ще могат да кацат на летище "Русе"
Eдинственото общинско летище в страната – летище "Русе", получи лиценз за летателна площадка за малки самолети.
Удостоверението за това е издадено от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията преди
два дни, съобщиха от общината.
Миналата седмица експерти са проверили на място инфраструктурата и са установили, че тя вече е възстановена, положена
е маркировка, почистени са зоните за безопасност и сигурност.
Таксите и тарифите за ползването на летището са в размер на 30 лева за кацане на самолет до 3 тона и 40 лева за над 3
тона, като се заплащат по 10 лева за всеки тон отгоре. Цената за паркиране и престой до 24 часа е 4 лева и ще се плаща
само от регулярните полети.
Очаква се летище "Русе" да се използва активно, тъй като за разлика от други малки летища пистата е с бетоново покритие
и на нея може да се каца целогодишно, а освен това е предвидено и зимно почистване.

news.bg
√ Депутатите приеха да има еднодневни винетки
Депутатите дадоха зелена светлина на тримесечните и еднодневните винетки. Това стана с приемане на промени в Закона
за пътищата на първо четене в пленарна зала.
Така вече еднодневните стикери ще важат за всички МПС-та. Идеята за това дойде от реформатора Петър Славов. Прието
бе предложението на герберите за нов вид такса за движение по пътищата - компенсаторна такса.
Тя ще се заплаща, когато се установи, че водач на превозно средство е използвал републиканските пътищата без да е
заплатил законово установените такси за ползване на пътната мрежа. Дебатите по предложенията се проведоха в рамките
на вчерашния пленарен ден, а гласуването бе оставено за днес.

в.Сега
√ Бензинът стигна 2.10 лв. за литър в София
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Във Великобритания и Швеция зареждат по-евтино гориво без акциз и ДДС
Българите продължават да купуват все по-скъпи горива. Цената на бензина в последните три месеца се е повишила с 3.54%,
или 0.07 лв. за литър, показа справка на в. "Сега". За последните шест месеца бензинът е поскъпнал с 0.09 лв. на литър, или
с 4.59%, сочат данните на fuelo.net.
Вчера средната цена на най-масовия бензин А 95 бе между 1.78 до 2.15 лева за литър, в зависимост от това в коя част на
България се зарежда автомобилът. Запазва се и тенденцията цената да се вдига с отдалечаването от морето. Така, ако на
част от бензиностанциите във Варна или Добрич А 95 може да се купи за 1.78-1.90 лв. за литър, то цената в София вече
достигна до 2.10 лв.
Цената на дизела също варира. При тоз вид гориво разликата е дори още по-голяма и достига до 40 ст. Така например
вчера литърът се продаваше между 1.77 и 2.17 лева. Отново най-евтино бе в морската ни столица, докато в София цената
е значително по-висока, средно 2.06-2.07 лв. за литър, показва справката.
България продължава да бъде с високи цени на горивата и дори надминава по скъпотия част от по-богатите западни
държави. Литърът А 95 у нас струва 0.484 евро, преди да се начислят акциз и ДДС, докато в Полша той е само 0.336 евро, в
Чехия е 0.407 евро, а в Австрия - е 0.466 евро. По-евтино - без акциз и ДДС, купуват литър А 95 дори във Великобритания и
Швеция, където средните заплати са далеч по-високи от тези у нас.
И до момента няма конкретно обяснение какво точно оскъпява горивата у нас. Тези дни шефът на "ЛУКойл България"
Валентин Златев отрече да има картел на пазара на горива и заяви, че сходните цени при различните търговци са логични.
Те били резултат от стойностите на международните пазари - като суровини, биокомпоненти и дори транспорт. Затова и
нямало защо България да прави изключение от тях. "Откъде да дойде разликата в цената?", запита риторично петролният
бос, който участва в заседанието на временната парламентарна комисия, създадена да разследва има ли картел при
горивата.
Според Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е имало договаряне на цени през годините и част от най-големите
петролни фирми на пазара са били част от схемата. Затова през октомври КЗК обвини шест фирми в картел - "ЛУКойл
България", "Еко България", "Шел България", ОМВ България, "НИС Петрол" и "Петрол". Към момента обаче нито една от тях
не е санкционирана. С "отворен финал" остава и производството за установяване на господстващо положение срещу
"ЛУКойл Нефтохим", започнато през февруари. Според КЗК компанията е продавала по-евтини горива на партньори зад
граница, отколкото на родния пазар, макар той да е с най-голям дял.

в. Стандрат
√ Пишат закон за горивата по препоръки на ДАНС
Изцяло нов закон ще регулира пазара на горива. Това предлага временната парламентарна комисия, която анализира
ситуацията на пазара. Амбицията на комисията е да представи пред парламента доклад с предложенията си до 15 януари
2017 г. Това обясни председателят на комисията Валентин Николов след заседанието й. На него бяха изслушани
представители на ДАНС, ГДБОП и Прокуратурата във връзка с подозренията за контрабанда на горива. Депутатът посочи,
че повечето нарушения с горива се извършват от фиктивни фирми. Те се създават от организирани престъпни групи с цел
да бъдат източвани акциз и ДДС, подчерта той.
Комисията за защита на конкуренцията предложи държавата да направи данъчни складове за да се намалят цените,
припомни Николов. Държавни складове ще помогнат на участниците на пазара, защото инвестициите за създаването им
са големи, обясни той.
Заседанието на комисията беше закрито за журналисти, но след него Николов уточни, че ГДБОП са дали подробен доклад
за ситуацията. Документите на ДАНС са секретни, но техните препоръки ще бъдат използвани. Именно на базата на
препоръките на ДАНС и на други институции, изслушвани в комисията, ще бъде разработен закон за горивата. Те са
рискови стоки и ще има специален режим за тяхното наблюдение, стана ясно от думите на Николов.
ГДБОП е направила проверка на твърденията на Българската петролна и газова асоциация за безконтролно влизане на 54
танкера с горива у нас през тази година. Според институцията няма нарушения и затова и не е образувано досъдебно
производство. "Не е са констатирани нарушения нито като количество, нито като качество", каза Николов. Институциите са
проверявали и бензиностанциите на Марешки. Ако имаше нарушения, щеше да има досъдебно производство. "Всичко,
каквото е проверявано при Марешки, досега не е довело до досъдебно производство", каза Валентин Николов.
По-рано през деня Веселин Марешки декларира, че спазва законите. В отворено писмо до медиите, той обясни липсата на
платени данъци от дейността му, свързана с търговия с горива. Позицията на Марешки е, че се занимава с този бизнес в
рамките на година, която още не е приключила счетоводно. Затова и не е платил данъци от дейността си.
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