Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
BloombergTV.bg
√ Вече 17 години бизнесът настоява за реформа при такса смет
Добрин Иванов в Бизнес старт, 11.09.2017
Сега действащата нормативна уредба, специално за бизнеса, определя такса смет на база отчетната стойност на активите,
което е изключително несправедливо - не активите създават битовите отпадъци. Това каза Добрин Иванов от Асоциацията
на индустриалния капитал в България в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Иван Нончев.
"Реформата в такса смет е дълго отлагана реформа. Бизнесът настоява за нея от 2001 година - вече 17 години".
Имаме ли вече в България "закон, който е добър и който ще внесе справедливост в размера и плащането на такса битови
отпадъци"? Какви са основните моменти, предвидени в него? Какво пречи той да бъде приет? Какви са промените, които
са нужни, във връзка с казуса "добавка за прослужено време"?
Вижте ТУК видео с целия коментар.
Класа
√ 200 000 фирми без дейност
Близо 200 000 от регистрираните фирми в нефинансовия сектор реално не са имали стопанска дейност през 2016 г. и са
декларирали това пред националната статистика. Само за година броят на тези дружества е нараснал с близо 40 000.
Данните съобщи Диана Янчева, зам.-председател на Националния статистически институт (НСИ). За сметка на това 335 802
компании от нефинансовия сектор през 2016 г. са произвели продукция за 137,139 млрд. лв. В тях са били наети близо 2
млн. души. Любопитна подробност е, че броят на заетите за една година е пораснал с близо 45 000 души, но стойността на
произведеното отбелязва спад с 14 млрд. лв.
Какво прозира зад данните?
„Икономист" се обърна към национално представените работодателски организации в опит да установи какво прозира зад
данните. „За голямо съжаление наблюдаваме тази тенденция да се ликвидират фирми и работни места. Най-важната
причина е сривът на инвестициите и административната тежест. Вече говорим за умение на бизнеса да се справи с
администрацията, въобще не очакваме чиновниците да ни подпомагат", коментира изпълнителният председател на
Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев. Предварителните данни на БНБ показват, че преките чуждестранни
инвестиции в България за първото шестмесечие възлизат на 405 млн. евро (0,8% от БВП), което е срив с 46,8% (355,9 млн.
евро) спрямо същия период на миналата година. Друга важна причина е „глухотата на изпълнителната власт и
нежеланието й да се справи с корупцията при обществените поръчки", смята още Данев. Нагласените търгове били реална
предпоставка за убиване на бизнеси. Той добави още, че по регионален принцип умират повече фирми в районите със
слаборазвита икономика – Северозападна България, главно Монтана, Видин.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев има друго обяснение – че
фирмите без дейност нормативно са провокирани да се осветят, за да ползват данъчно облекчение. „Тези, които не
развиват дейност и го декларират пред НСИ, ще ползват облекчение. Вече няма да подават празни отчети за дейността си
в данъчните служби и това е причина за наблюдавания ръст", каза Велев. Административното облекчение ще се прилага
от 2018 г.
Плюс-минус
48,4% от общия обем на продукцията, възлизащи на 66, 376 млрд. лв., са дошли от промишлените предприятия, въпреки
че делът им е едва 10,2% от нефинансовите предприятия. По предварителни данни за 2016 г. добавената стойност в
промишлеността възлиза на 19,271 млрд. лв., или 39,7% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. В
индустрията са заети 639 168 души – една трета от всички работещи. Големият минус при предприятията от нефинансовия
сектор идва от сферата на строителството. Независимо от лекото увеличение на броя на компаниите - от 19 367 на 19 513
през 2016 г., стойността на произведената продукция е намаляла със 7 млрд. лв. – до 11,6 млрд. лв. Като цяло тези
предприятия заемат едва 5,8 на сто от всички фирми в нефинансовия сектор, а добавената му стойност възлиза на 2697
млрд. лв., или 5,6% от общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. В сектора работят 142 570 – 7,3% от
общия брой на заетите.
Изобилие от фирми
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Два големи сектора обединяват над 80% от предприятията в нефинансовия сектор. Това е сферата на услугите и
обособеният като отделен сектор – търговия със и ремонт на автомобили и мотоциклети. Отчет за дейност са подали 141
686 предприятия, което е 42,2% от всички фирми в нефинансовия сектор. Произведената продукция за 2016 г. възлиза на
38,269 млрд. лв., което е 27,9% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Добавената стойност в
сектора на услугите за м.г. възлиза на 16,239 млрд. лв., или 33,4% от общата добавена стойност на нефинансовите
предприятия. През 2016 г. по предварителни данни в сектора на услугите работят 673 126 души, или 34,2% от заетите в
нефинансовите предприятия.
През 2016 г. в търговския сектор е произведена продукция на стойност 20,946 млрд. лв., която формира 15,3% от общия
обем на продукцията на нефинансовите предприятия. Добавената стойност възлиза на 10,359 млрд. лв., или 21,3% от
общата добавена стойност на нефинансовите предприятия. В сравнение с предходната година в структурата на добавената
стойност нараства делът на търговията на дребно с 1,9 пункта, като достига 34,2%.
Велика България
√ Едрият бизнес започна нова атака срещу добавката “прослужено време“
Едрият бизнес поднови атаката си срещу добавката „прослужено време“ към месечните възнаграждения. Четирите
работодателски организации (БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ) се обръщат с писмо до депутатите, правителството и всички важни
институции в страната. То е публикувано на сайта на Асоциацията на организациите на българските работодатели и
изпратено за информация и на президента Румен Радев.
Работодателите настояват отново да се отмени чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда, който дава право на Министерския съвет
да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащото законодателство. Аргументите им
са, че това противоречи на Конституцията. Според чл. 48, ал. 5 от основния закон работниците и служителите имат „право
на заплащане, съотвестващо на извършената работа, …при условия и ред, определен със закон.“
Според работодателите обаче задължителното начисляване на парите за стаж е определено с Наредба на МС.
Бизнесът настоява допълнителните пари да се дават не по задължение, а по преценка на работодателите съгласно
„извършената работа“. Според работодателите за немалка част от икономическите дейности дългите години труд не могат
да компенсират „интереса, трудовата мотивация и енергията, иновативността и производителността, характерни за
началото на трудовата кариера на младите работници“.
Припомняме, че искането за отмяна на добавката за стаж предизвика огромен скандал. Идеята бе лансирана за първи път
от вицепремиера Валери Симеонов. Работодатели и синдикати си размениха остри реплики , обиди („търтеи“,
„мързеливци“ и пр.) и заплахи – за стачки и протести.
Точка в спора сложи премиерът Борисов, който поясни, че темата не е в дневния ред. Сега обаче по идея на работодателите
тя отново се връща на вниманието както на институциите, така и на обществото.
Епицентър
√ Едрият бизнес започна нова атака срещу добавката “прослужено време“
Четирите организации написаха писмо до всички институции. Те настояват допълнителните пари да се дават според
„извършената работа“. Битката им може да предизвика нова ескалация на напрежението със синдикатите.
Едрият бизнес поднови атаката си срещу добавката „прослужено време“ към месечните възнаграждения. Четирите
работодателски организации (БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ) се обръщат с писмо до депутатите, правителството и всички важни
институции в страната. То е публикувано на сайта на Асоциацията на организациите на българските работодатели и
изпратено за информация и на президента Румен Радев.
Работодателите настояват отново да се отмени чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда, който дава право на Министерския съвет
да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащото законодателство. Аргументите им
са, че това противоречи на Конституцията. Според чл. 48, ал. 5 от основния закон работниците и служителите имат „право
на заплащане, съотвестващо на извършената работа, ...при условия и ред, определен със закон.“
Според работодателите обаче задължителното начисляване на парите за стаж е определено с Наредба на МС.
Бизнесът настоява допълнителните пари да се дават не по задължение, а по преценка на работодателите съгласно
„извършената работа“. Според работодателите за немалка част от икономическите дейности дългите години труд не могат
да компенсират „интереса, трудовата мотивация и енергията, иновативността и производителността, характерни за
началото на трудовата кариера на младите работници“.
Припомняме, че искането за отмяна на добавката за стаж предизвика огромен скандал. Идеята бе лансирана за първи път
от вицепремиера Валери Симеонов. Работодатели и синдикати си размениха остри реплики , обиди („търтеи“,
„мързеливци“ и пр.) и заплахи – за стачки и протести.
Точка в спора сложи премиерът Борисов, който поясни, че темата не е в дневния ред. Сега обаче по идея на работодателите
тя отново се връща на вниманието както на институциите, така и на обществото.
petel.bg
√ Бизнесът за такса смет: Хората правят боклуците!
Принципът "замърсителят плаща" е въведен във всички културни държави – хората правят боклуците, не квадратните
метри. Сега например може да си високотехнологично предприятие със скъпа техника, и без да правиш боклук, да плащаш
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много повече от някое производствено предприятие. Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев пред bTV във връзка с начина за определяне на такса смет.
Бюджетната комисия в парламента одобри на първо четене промени в определянето на налога. Разчетите сочат, че в
момента бизнесът покрива 70% от разходите на общините за смет, а домакинствата 30%. Смята се, че промените ще
обърнат това съотношение.
Според законопроекта до 2 години общините ще могат да избират между три варианта за изчисляване на таксата - на база
брой живеещи на адрес, на база вместимост на съдовете или на база генерирани отпадъци със специални "торбички" черна за битови отпадъци и бели за разделно сметосъбиране.
Бизнесът настоява промяната да бъде въведена по-бързо, докато общините настояват за отсрочка.
"На общинските администрации е необходимо време да реорганизират работата си – нови партиди, нов софтуер, нови
машини, нужно е и време за информационна кампания. Няма защо при толкова важен законопроект да прибързваме с
прилагането му, а именно общините ще го прилагат", коментира кметът на Раковски Павел Гуджеров.
По думите му проблем ще има при общините с курорти. Или пък в едно село с 400 къщи, но живеят само 100 души, кой ще
плаща за общите части, пита той.
"Тази промяна започна 2013 г., и оттогава се отлага всяка година, т.е. това е нов опит да се шиканира, но когато някой друг
плащ за твоите боклуци, няма никакъв стимул те да се намаляват”, смята Велев.
"Трудно е да се предположи с колко ще се увеличи такса смет, затова имаме нужда от време – да проиграем вариантите,
да се допитаме до населението, не искаме 5 години отсрочка, а искаме законопроектът да влезе в сила от 2020 г. - за да го
направим както трябва", коментира Гуджеров.
Кметът на Самоков Владимир Георгиев заяви, че със сигурност таксата ще поскъпне. "Искахме и справка, за да видим каква
е събираемостта – защото като се вдигне таксата, ще падне събираемостта", посочи той.
Според Велев таксата няма да се вдигне, а сумарно трябва да намалее, защото ще има ред./ Dnes.bg
√ Бизнесът с ”кърваво” писмо за стажа и до президента
Национално представителните работодателски организации изпратиха писмо до президента с искане да бъдат отменени
надбавките към заплатата за прослужени години.
Според бизнеса тези надбавки са незаконни, тъй като не са предвидени в Кодекса на труда, а само в наредба на
Министерския съвет, съобщава dnes.dir.bg.
Подобно писмо от бизнеса разпратиха до държавните институции преди месец.
Четирите съюза - Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците,
стопанската камара и търговско-промишлената палата, апелират официално за това с писмо до президента, Народното
събрание, Министерския съвет, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, омбудсмана, Висшия
адвокатски съвет. Надбавките за прослужено време (т. нар. класове) са регламентирани в наредба на Министерския съвет.
Според нея за всяка година трудов стаж след първата работникът трябва да получава поне 0.6% от заплатата си.
В писмото си работодателските съюзи се позовават на конституцията, според която работниците имат право на
възнаграждения за труда си по ред, определен със закон, а не с наредба. Те припомнят позицията си, че трудовото
законодателство е остаряло, а надбавката е в полза на по-дълго работилите, което не винаги отчита личния принос на
конкретния човек.
"В зависимост от различията в характера и организацията на труда и персоналните способности и мотивация разликите в
постигнатите индивидуални трудови резултати от младите и от дългогодишни работници и служители могат да бъдат
значителни В редица случаи те не зависят пряко от разликата в придобития професионален стаж и трудов опит. Съответно
за немалка част от икономическите дейности заемани длъжности, професии и специалности дългогодишният трудов стаж
и професионален опит могат да се окажат недостатъчни, за да компенсират интереса, трудовата мотивация, енергията,
иновативността и производителността, характерни за началото на трудовата кариера на младите работници и служители",
пишат работодателските съюзи.
vEvesti.bg
√ Бизнесът иска от президента да се отмени класа за прослужено време
Работодателските съюзи се позовават на конституцията, според която работниците имат право на
възнаграждения за труда си по ред, определен със закон, а не с наредба
Национално представителните работодателски организации изпратиха писмо до президента с искане да бъдат отменени
надбавките към заплатата за прослужени години.
Според бизнеса тези надбавки са незаконни, тъй като не са предвидени в Кодекса на труда, а само в наредба на
Министерския съвет, съобщава dir.bg.
Подобно писмо от бизнеса разпратиха до държавните институции преди месец.
Четирите съюза – Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на работодателите и индустриалците,
стопанската камара и търговско-промишлената палата, апелират официално за това с писмо до президента, Народното
събрание, Министерския съвет, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, омбудсмана, Висшия
адвокатски съвет. Надбавките за прослужено време (т. нар. класове) са регламентирани в наредба на Министерския съвет.
Според нея за всяка година трудов стаж след първата работникът трябва да получава поне 0.6% от заплатата си.
В писмото си работодателските съюзи се позовават на конституцията, според която работниците имат право на
възнаграждения за труда си по ред, определен със закон, а не с наредба. Те припомнят позицията си, че трудовото
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законодателство е остаряло, а надбавката е в полза на по-дълго работилите, което не винаги отчита личния принос на
конкретния човек.
„В зависимост от различията в характера и организацията на труда и персоналните способности и мотивация разликите в
постигнатите индивидуални трудови резултати от младите и от дългогодишни работници и служители могат да бъдат
значителни. В редица случаи те не зависят пряко от разликата в придобития професионален стаж и трудов опит. Съответно
за немалка част от икономическите дейности заемани длъжности, професии и специалности дългогодишният трудов стаж
и професионален опит могат да се окажат недостатъчни, за да компенсират интереса, трудовата мотивация, енергията,
иновативността и производителността, характерни за началото на трудовата кариера на младите работници и служители“,
пишат работодателските съюзи.

Важни обществено-икономически и политически теми
Епицентър
√ Бизнесът плати с 8,4% повече корпоративни данъци
Увеличението на приходите от ДДС до голяма степен се дължи на изсветляване на сивия сектор
За първите седем месеца на годината постъпленията от налога нарастват с 383 млн. лв. и достигат 5,471 млрд. лв.
Това увеличение от 7,5% значително изпреварва икономическия ръст, който за 2016 г. е 3,4%.
Бизнесът плати с 8,4% повече корпоративни данъци през първите седем месеца на годината, сочат окончателните данни
на Министерството на финансите.
От януари до юли от корпоративни данъци в държавната хазна са влезли 1,317 млрд. лв., или със 102 млн. лв. повече от
същия период на миналата година. Това е много добра новина на икономиката на страната и показва, че бизнесът
декларира по-високи печалби. Което е резултат от раздвижване на икономиката и излизане на сивия сектор на светло.
Същата тенденция показват и приходите в хазната от ДДС. За първите седем месеца на годината постъпленията от налога
нарастват с 383 млн. лв. и достигат 5,471 млрд. лв. Това увеличение от 7,5% значително изпреварва икономическия ръст,
който за 2016 г. е 3,4%. Очевидно увеличението на приходите от ДДС до голяма степен се дължи на изсветляване на сивия
сектор.
Най-голям ръст на приходите от януари до юли има при осигуровките - с 14,3%, или с 593 млн. лв. Това се дължи на
вдигането на вноските за пенсия от 1 януари с 1% и на минималната заплата от 420 лв. на 460 лв. Приходите от данъка
върху доходите нарастват с 151 млн. лв., или с 8,65%. Това обаче до голяма степен също се дължи на повишаването на
минималната заплата. В резултат общата сума на данъчните приходи се увеличава с 1,259 млрд., или с 8%.
Значително обаче намаляват получените пари от фондовете на ЕС. От 2,186 млрд. лв. за първите седем месеца на миналата
година средствата от ЕС падат на 878,5 млн. лв. през тази. Това намаление на получените пари от ЕС с 1,3 млрд. лв.
донякъде се дължи на базовият ефект през 2016 г., когато ЕК възстанови на България направените разходи по оперативните
програми от края на 2015 г., когато беше пикът на плащанията по проектите от предходния програмен период 2007-2013
г., посочват от МФ. Любопитно е обаче, че през първите седем месеца на 2015 г. получените пари от ЕС са още повече 2,26 млрд. лв. Приходите от акцизи също намаляват и от януари до юли 2017 г. са събрани с 23 млн. лв. по-малко спрямо
същия период на миналата година. Това се дължи на понижаване на приходите от акциз върху цигарите със 79 млн. лв.,
или с 5,8% до 1,272 млрд. лв. При горивата и алкохола се отчита ръст на приходите от акцизи съответно с 4,1% до 1,269
млрд. лв. и с 2,14% до 166,5 млн. лв.
Разходите на държавата до края на юли обаче нарастват - с 1,236 млрд. лв., или със 7,15%, като част от това увеличение се
дължи на вдигането на пенсиите от средата на миналата година. В резултат хазната има излишък за първите седем месеца
на годината от 1,971 млрд. лв., но той е по-малък с 1,3 млрд. лв. спрямо излишъка за същия период на миналата година.
Изпълнение на бюджета
(до юли в лева)
Показател
I Общо приходи
1. Данъчни приходи
- корпоративни данъци
- данък върху доходите
- ДДС
- акцизи
- осигуровки
2. Неданъчни приходи
3. Помощи (пари от ЕС)
II Общо разходи
III Излишък

2016 г.
20,549 млрд.
15,743 млрд.
1,215 млрд.
1,745 млрд.
5,088 млрд.
2,759 млрд.
4,143 млрд.
2,619 млрд.
2,186 млрд.
17,269 млрд.
3,279 млрд.

2017 г.
20,477 млрд.
17 млрд.
1,317 млрд.
1,896 млрд.
5,471 млрд.
2,736 млрд.
4,736 млрд.
2,596 млрд.
878,5 млн.
18,505 млрд.
1,971 млрд.

Промяна
-72 млн. (-0,35%)
+1,259 млрд. (+8%)
+102 млн. (+8,39%)
+151 млн. (+8,65%)
+383 млн. (+7,52%)
-23 млн. (-0,83%)
+593 млн. (+14,3%)
-23 млн. (-0,88%)
-1,3 млрд. (-60%)
+1,236 млрд. (+7,15%)
-1,3 млрд. (-40%)
(По данни на МФ)
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Investor.bg
√ Николай Нанков: Необходим е трети мост, който да свърже България с Румъния
Логично е този мост да бъде над Русе, обяви регионалният министър
Необходим е трети мост, който да свързва България с Румъния. Имаме насрочена среща на 3 октомври между двете
правителства по тази тема. Това обяви в студиото на Нова телевизия регионалният министър Николай Нанков.
Той уточни, че тогава ще бъдат обсъдени детайлите на бъдещия проект, но е логично мостът да бъде над Русе, тъй като
това е връзката между Европа, Санкт Петербург с Близкия Изток и с Югоизточна Европа.
Министърът коментира и изграждането на магистрала „Хемус”.
„Работим усилено, за да завършим изцяло магистрала „Хемус” до 2025 г. Остават ни общо 250 км, които трябва да бъдат
направени. Започнахме вече първите 9 километра от Ябланица до Тетевен. До края на годината планираме да имаме
проект за още 50 км. – до разклона Ловеч – Плевен”, добави Нанков.
Относно тол таксите регионалният министър коментира, че моторните превозни средства до 3,5 тона ще останат на
винетния режим, който действа в момента, докато автобуси и камиони над 3,5 тона ще бъдат отчитани чрез тол системата
и ще заплащат тол такси, а автобусите ще бъдат на по-специален режим. "Огромната тежест ще бъде поета от големите
тирове", добави регионалният министър.
„Винетките остават, но те ще бъдат електронни. Няма да се използват хартиените стикери, които в момента се залепват на
предното стъкло на превозното средство. Освен това в пиковите часове и в летните месеци ще се въвеждат по-високи такси
за тежкотоварните автомобили”, обясни още той.
√ Какво бе по-важното през миналата седмица
Марио Драги не даде конкретни индикации за бъдещата форма на програмите за количествени облекчения
ЕС и Еврозоната
Телевизионният дуел между канцлера на Германия Ангела Меркел и Мартин Шулц не се отрази значително на подкрепата
към двете партии. Според индекса pollytix-Wahltrend, който се изготвя ежедневно от средната стойност на редица анкети,
SPD е загубила малко подкрепа през последната седмица, докато предимно по-малките партии са отчели слаби ръстове.
Разходите за труд в Германия са нараснали през второто тримесечие с 2,3 на сто спрямо същия период година по-рано.
Брутните разходи за заплати са нараснали с 2,9 на сто, допълнителните разходи – с 0,3 на сто. За ЕС средното повишение
за периода е с 1,7 на сто.
Европейската централна банка отново отказа да промени своята парична политика. Ключовите лихвени проценти остават
на рекордно ниски нива. Освен това президентът на ЕЦБ Марио Драги не даде конкретни индикации за бъдещата форма
на програмите за количествени облекчения, но заяви, че това може да се случи на октомврийското заседание на
Управителния съвет. В същото време ЕЦБ остава оптимистична, че икономическото възстановяване в еврозоната ще
продължи хода си. Прогнозите за растеж за 2017 г. бяха значително увеличени. Прогнозите за инфлацията за 2018 г. и 2019
г. обаче бяха понижени с по 0,1 процентни пункта.
След заседанието на банката еврото продължи да поскъпва спрямо долара. В петък то междувременно поскъпна до найвисоката си стойност от началото на 2015 г.
Френското правителство обяви планове за спиране на добива на нефт и газ на френска територия до 2040 г. След влизането
в сила на закона няма да бъдат издадени нови лицензии, а съществуващите разрешения няма да бъдат продължени след
2040 г. Добивът на шистов газ също трябва да бъде забранен. Законът следва да бъде приет през тази година.
Европейският съюз понесе поражение пред Световната търговска организация (СТО) в рамките на спора за субсидиите за
американския конкурент на Airbus - Boeing. Арбитражният съд на СТО постанови, че американските данъчни облекчения,
критикувани от ЕС, се основават на правилата и по този начин ревизира решението на друг съд на СТО. Въпреки това в
рамките на СТО все още има две други процедури, при които ЕС и САЩ взаимно се обвиняват, че практикуват забранени
субсидии за своите производители на въздухоплавателни средства.
ЕС очевидно възнамерява да увеличи данъчната тежест за американските интернет компании, като Google и Amazon.
Според документ на ЕС, представен на информационната агенция Ройтерс, министрите на финансите на ЕС ще обсъдят
подходящи промени в правилата през следващата седмица. Съгласно тях интернет концерните трябва да се облагат там,
където генерират печалбите си, а не в страните, в които са данъчно задължени.
Все още има малък напредък в рамките на преговорите за Brexit между ЕС и Великобритания. Главният преговарящ на ЕС
Мишел Барние обвини правителството на Тереза Мей, че използва преговорите за статута на границата със Северна
Ирландия, за да има коз в преговорите за бъдещите икономически отношения между ЕС и Великобритания. Въпреки това
ЕС настоява, че условията за Brexit ще бъдат изяснени преди обсъждането на каквото и да е търговско споразумение.
Еврокомисарят по паричната политика Пиер Московиси критикува кредитната програма на Еврозоната за Гърция,
наричайки я „демократичен скандал". Французинът заяви, че текущите структури за вземане на решения в Еврогрупата
имат значителен демократичен дефицит, тъй като министрите на финансите от Еврогрупата вземат решения за „планове
на технократи, които оформят съдбата на хората до последната подробност" без минимален парламентарен контрол.
Московиси обаче ясно заяви, че неговата критика не се отнася до съдържанието на пакетите за реформи, договорени с
Гърция, а само до процеса на тяхното създаване и решение.
Испанският конституционен съд прие искане от страна на испанското правителство и отмени референдума за
независимостта на Каталуния, насрочен за 1 октомври. Преди това каталунският парламент бе приел законопроект, който
да прочисти пътя за допитването. Освен това спорът между централното правителство и каталунските власти ескалира
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допълнително. Премиерът Мариано Рахой описа референдума като „непоносим акт на непокорство". Каталонското
правителство, от друга страна, обвини Рахой, че държи Каталуния в "латентно състояние на обсада".
Скандинавската голяма банка Nordea обяви, че ще премести централата си от Швеция във Финландия до 2018 г. С
преминаването към еврозоната банката ще попада под регулациите на европейския банков съюз, в който не влиза и
Швеция. Nordea иска да избегне намеренията на шведското правителство, ръководено от социалдемократи, да регулира
по-сериозно банковия сектор.
САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се договори с Конгреса за временно финансиране до 15 декември. Това бе
необходимо, за да се избегне „спиране на правителството", т.е. затварянето на американските федерални власти поради
достигане на тавана на дълга на американския бюджет. Тръмп последва с това предложение на опозиционните демократи
и според медийни спекулации е заявил, че е готов напълно да премахне горната граница. Републиканците призоваха за
удължаване до изборите за Конгреса през 2018 г.
Заместник-председателят на американската банка Стенли Фишер обяви, че подава оставката си. Той заяви, че ще остане
на поста до средата на октомври „по лични причини". Договорът на Фишер с Федералния резерв трябваше да приключи
през януари 2020 г. Неговият мандат като заместник бе до юни 2018 г. Отворен е и въпросът кой ще заеме най-високия
пост на Фед след февруари 2018 г. Междувременно е възможно Тръмп да назначи сегашния гуверньр на Фед Джанет
Йеллен за нов мандат.
Канада
Канадската централна банка отново повиши основния си лихвен процент. Ставката за овърнайт заемите вече възлиза на
1%.
Япония
Японската икономика нарасна значително по-слабо през второто тримесечие, отколкото първоначално се очакваше.
Брутният вътрешен продукт е нараснал с 0,6% между април и юни в сравнение с предходното тримесечие, заяви японското
правителство. Първоначалната оценка се основаваше на ръст от 1%.
Австралия
Брутният вътрешен продукт на Австралия се увеличи с 0,8% през второто тримесечие спрямо предходното тримесечие.
Това означава, че Австралия не е преживяла рецесия в продължение на 26 години или 104 тримесечия.
Бразилия
Бразилската централна банка понижи референтния си лихвен процент до най-ниското си ниво от четири години насам. Т.
нар. „Selic Rate“ е намален със 100 базисни пункта до 8,25%.
Cross.bg
√ С инвестициите в транспортната инфраструктура ще се превърнем в мултимодален хъб между Европа и Азия
/КРОСС/ С инвестициите в транспортната инфраструктура България има възможност да се превърне в мултимодален хъб
между Европа и Азия. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Велик Занчев в рамките на Втора международна конференция на високо равнище „Интегрирани транспортни коридори
Европа-Азия", която се проведе в Одеса, Украйна.
По време на събитието, което се състоя под патронажа на министър-председателя на Украйна, Володимир Гройсман,
заместник-министър Занчев запозна делегатите, с направените инвестиции в транспортната инфраструктура на България
в последните години, както и с предстоящите проекти в сектора. Основен акцент в неговото изказване бяха въведените
интелигентни системи за управление на корабоплаването, предстоящото им надграждане и изградените трафик кули в
черноморските ни пристанища Варна и Бургас.
В Одеса заместник-министър Занчев проведе работни срещи със заместник-министъра на инфраструктурата на Украйна
Виктор Довган и заместник-министъра на транспорта и съобщенията на Литва Рикардас Дегутис.
Виктор Довган запозна Велик Занчев с предстоящата концесия на ферибота в Черноморск, което бе повод двамата да
обсъдят ползите от този финансов инструмент и възможностите за инвестиции чрез него. Сред темите на разговор бяха
още фериботната линия между двете държави, провеждането на експертна среща с участието на представители на
Европейската комисия, Румъния, Гърция, Украйна и България относно съвместни транспортни проекти с европейско
съфинансиране, както и други актуални теми от взаимен интерес.
С колегата си Рикардас Дегутис зам.-министър Занчев обсъди предстоящото българско председателство на ЕС и в частност
пакета „Мобилност".
BloombergTV.bg
√ Кои са новите изисквания към компаниите за защита на личните данни
Регламентът GDPR (General Data Protection Regulation) влиза в сила на 25 май 2018 и въвежда задължения за компаниите
от най-различен характер, които те трябва да осигурят на своите потребители. Това коментира експертът по
киберсигурност Спас Иванов в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Иван Нончев.
По думите му компаниите трябва да опазват както данните на своите клиенти, така и на своите служители.
„Едно от нещата, които се въвеждат за пръв път на територията на ЕС, е частта от регламента, която отбелязва правото да
бъдеш забравен“.
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Експертът обясни, че който не иска някакъв тип информация да се вижда за него в интернет, спокойно може да отнесе
молба. Това по думите му не означава, че изданието, което е публикувало информацията, ще я изтрие, но тя ще бъде
свалена и повече да не се индексира.
„По силата на този регламент вече компаниите ще бъдат длъжни да докладват кибер инцидентите си, свързани по някакъв
начин с лични данни“.
Иванов допълни, че освен това компаниите са длъжни да назначат, преквалифицират или наемат отвън т.нар. служител по
сигурност на информацията. На него те трябва да осигурят оперативна самостоятелност.
Агенция „Монитор“
√ Цените на плодовете и зеленчуците остават сезонно ниски
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява цените на хранителните стоки на едро, се понижи тази седмица с
1,48% до 1,337 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). През последните два месеца
нивото на ИТЦ остава сравнително стабилно.
Оранжерийни домати поскъпват с 3,5 на сто и се продават през тази седмица по 1,19 лева за килограм. Оранжерийни
краставици поевтиняват с 3,0 на сто, до 1,74 лева средно за килограм. Картофите поевтиняват с 7,3 на сто и се търгуват по
0,51 лева за килограм на едро. Морковите се продават по 0,67 лева за килограм. Зелето поевтинява с 7,8 процента и се
търгува по 0,47 лв./кг на едро. Патладжаните се продават по 0,71 лева за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 3,1 на
сто до 0,93 лв./кг, а цената на червените чушки пада с 11 процента до 1,05 лева за килограм.
Ябълките поевтиняват с 7,8 на сто до 1,42 лв./кг, а цената на лимоните се пада с 0,7 на сто до 2,78 лева. Дините поевтиняват
с 19,2 на сто до 0,21 лева за килограм, а на пъпешите със 7,2 до 0,78 лева за килограм. Цената на прасковите пада с 7,8
процента до 0,95 лева за килограм.
Кравето сирене поевтинява с 1,0 на сто и се продава средно по 5,97 лв./кг,кашкавалът, тип "Витоша" се търгува по 10,35
лв./кг. Олиото се купува по 2,03 лева за литър. Каймата се търгува по 4,44 лева за килограм. Пилешкото замразено месо
поскъпва с 4 процента и се продава по 3,88 лева за килограм на едро. Захарта поевтинява с 1,9 на сто до 1,54 лв./кг. Цената
на брашното, тип "500", се повишава с три стотинки до 0,83 лева за килограм. Зрелият фасул се купува средно по 3,36 лв./кг.
Яйцата се продават по 0,20 лева за брой на едро.
√ Мотокар гигант и болид от „Формула 1” на Панаира в Пловдив
Гигантски мотокар, който може да вдига товар от 33 тона, ще бъде изложен по време на Есенния панаир в Пловдив. Наред
с машината рекордьор посетителите на бизнес форума ще могат да видят и пипнат истински болид от „Формула 1”,
съобщиха от пресцентъра на панаира.
Мотокарът е най-големият, произвеждан у нас и може да се използва в пристанища, каменни кариери и леярни, обясняват
неговите изобретатели. Болидът пък ще е част от интериорното решение на щанда на дружество, което търгува с
металообработващи машини с цифрово програмно управление на водещи световни производители. Един от
производителите е компания, която има собствен отбор във „Формула 1”. Друг интересен панаирен експонат е чешки
електрически автобус, който по време на изложението ще се движи по пловдивските улици.
Световна новост е хуманоидният робот Sanbot, предназначен за търговски центрове, магазини, ресторанти, хотели,
болници, домове за възрастни, училища. Може да работи като магазинер, сервитьор, помощник в преподаване, охрана,
домашен мениджър и личен асистент, казват от фирмата изложител. Интерес за посетителите ще представлява и софтуер
за интерактивни карти, който се използва в приложения за облачно активиране в смартфоните. Иновативни продукти ще
бъдат показани и в рамките на изложбата „Стройтех”. Световна новост е мобилна машина, която може да прави
екстериорни и интериорни 3D панели за термоизолация на самия строителен обект.
Есенният панаир започва на 25 септември и ще продължи до 30 септември. Ще участват компании от 40 държави в областта
на електрониката и електротехниката, енергетиката и екологията, водния сектор, информационните технологии,
роботиката и автоматизацията, машиностроенето, строителството, химическата и минната промишленост, транспорта и
автосервизното оборудване, автомобилостроенето. Очакват се 45 000 посетители от България и чужбина.
√ 7-годишен връх в ръста на туристите в света
Броят на чуждите туристи в света е нараснал с 6,4% през първото шестмесечие, невиждан резултат от седем години,
благодарение най-вече на двуцифреното увеличение в Средиземноморския регион. Това сочат данни, публикувани късно
снощи от Световната организация по туризъм (СОТ) и цитирани от АФП.
От януари до юни туристите са достигнали 598 милиона, което е с 36 милиона повече спрямо първата половина на 2016 г.,
се посочва в комюнике на организацията към ООН с централа в Мадрид. Институцията обяснява това нарастване с поголямото доверие на бизнеса и засилващите се желания за посещения в Англия, Китай, Франция и САЩ.
"Първото шестмесечие на 2017 година показва здравословен растеж на все по-гъвкав и динамичен туристически пазар,
включително и за дестинации, които миналата година бяха засегнати от въпроси, свързани със сигурността", коментира
генералният секретар на СТО Талеб Рифай.
С особено силен растеж през първото полугодие са се ползвали средиземноморските дестинации, сред които Египет, Тунис
и Турция, претърпели терористични атаки през последните години.
Броят на международните туристи към Южна Европа и Средиземноморието се е повишил с 12%, към Близкия изток - с
8,9%, а към Северна Африка - с 16%. За цяла Европа увеличението е 7,7%, в сравнение с 7,6 на сто за Африка, 5,7% за
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Азиатско-тихоокеанския регион, 6% за Южна Америка и 2 на сто за Северна Америка, където силните данни в Канада и
Мексико компенсират спад в САЩ.
СОТ очаква туристите по света да се увеличат с 3-4 на сто за цялата 2017 г. През 2016 г. броят на международните туристи
в света нарасна с 3,9% спрямо 2015-а до 1,23 милиарда души, припомня АФП.
Капитал
√ Най-големите обществени поръчки през седмицата
Възстановяване на проектна скорост Реброво - Своге
12.9 млн. лв.
Държавно предприятие "Национална компания Железопътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за
възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво – Своге, път № 2 в отсечката от км 24+589 до км 32+573.
Общата дължина на участъка е 7984 м.
В рамките на поръчката трябва да се изготви работен проект и да се изпълнят строително-монтажните работи. Основният
критерий за оценка на офертите е предложената цена с тежест 60%. Останалите показатели са съответно количествен
показател за цялостен срок за изпълнение на поръчката (20%), прекъсване на движението на влаковете при изпълнението
й (10%) и показател за начин на изпълнение (10%). За последните три финансови години кандидатите трябва да са
реализирали минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на търга, от поне 4.5 млн. лв. без ДДС.
Освен това през последните пет години кандидатите трябва да са изпълнили дейности, които включват: ново строителство,
основен ремонт или рехабилитация на железния път и съоръженията към него, включително железен път за метро.
Дейностите могат да бъдат в един или повече договори, но участниците трябва да са завършили поне 5 км жп път, който е
въведен в експлоатация.
Поръчката трябва да се изпълни за 240 дни. Оферти могат да се подават до 3 ноември 2017 г.
Енергийна ефективност на учебни заведения в Петрич
4.5 млн. лв.
Община Петрич обяви обществена поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект
"Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в град
Петрич". Проектът се финансира по оперативна програма "Регионално развитие". Търгът е разделен на четири позиции,
всяка за по един обект, но кандидатите могат да подават оферти само по една от тях.
Критериите за оценка на офертите са два с равна тежест: предложената цена и организацията за изпълнение на поръчката.
Освен това има изискване през последните три приключили финансови години кандидатите да са реализирали минимални
общи обороти в различен размер спрямо позицията, за която кандидатстват. Оборотът трябва да е реализиран в сферата
на търга, а именно: строително-монтажни работи за преустройство, реконструкция или основен ремонт на сгради или
строителство на нови сгради.
Всяка от позициите трябва да се изпълни в срок между 150 и 300 дни. Оферти могат да се подават до 12 октомври 2017 г.
Доставка на храна за УМБАЛ "Иван Рилски"
2 млн. лв.
Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Иван Рилски" в София обяви обществена поръчка за
доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал. В рамките на търга е необходимо доставяне на готова
храна за приблизително 400 болни и приблизително 45 дежурен персонал дневно. От предложените от възложителя
варианти на менюта и пакети за дежурен персонал ще се избират варианти за изготвяне на седмичното меню. Доставките
ще се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Изготвеното седмично меню ще се
заявява от страна на възложителя една седмица предварително.
Критериите за оценка са два: предложената цена с тежест 60% и техническото изпълнение с тежест 40%. Кандидатите
трябва да са изпълнили минимум един договор с предмет, идентичен с този на поръчката, за последните три години, а
именно: за доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал на стойност поне 1 млн. лв. за поне една година.
Поръчката ще се изпълнява в рамките на две години. Крайният срок за подаване на оферти е 10 октомври 2017 г.
Развитие и обслужване на информационна система на БНБ
1.38 млн. лв.
Българската народна банка обяви обществена поръчка за развитие и абонаментно обслужване на информационната
система "Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)" в БНБ. В рамките на търга трябва да се изпълни
проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения към информационната система, както и
безплатна гаранционна поддръжка на тези актуализации. Освен това ще се изпълни и абонаментно обслужване на
информационната система, като то ще се осъществява в обем - период от три години, като това е ориентировъчно на този
етап.
Цената е единствен критерий за оценка на офертите. Участниците в търга трябва да са реализирали 1 млн. лв. оборот за
последните три приключили финансови години. Освен това трябва да са изпълнили минимум една дейност по
проектиране, разработване и внедряване на информационни системи или актуализации на информационни системи през
последните три години.
Поръчката ще трябва да се изпълнява в рамките на 36 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 10 октомври 2017 г.
Доставка на системи за практическо обучение за Медицински университет във Варна
1.37 млн. лв.
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Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" в град Варна обяви обществена поръчка за доставка на системи за
практическо обучение на студенти и специализанти за достигане на специфични диагностични, процедурни и
терапевтични техники, използвайки комбинация от симулатори и техния софтуер.
Цената е единственият критерий за оценка на офертите. Няма изискване към финансовото състояние на участниците, но
кандидатите трябва да разполагат с поне едно лице - служител/експерт с професионална компетентност за изпълнение на
поръчката: да има завършено висше инженерно образование, преминато обучение от производител или негов
изключителен представител за извършване на монтаж/инсталация, въвеждане в експлоатация и сервиз на предложената
от участника система, както и професионален опит, свързан с изпълнението на предмета на поръчката от поне три години.
Поръчката трябва да се изпълни в рамките на 18 месеца. Оферти могат да се подават до 10 октомври 2017 г.
Ремонт на детска градина в Цар Калоян
515 хил. лв.
Община Цар Калоян обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи за обновяване на
целодневна детска градина в града. В рамките на поръчката ще се изпълнят дейности по топлоизолация и подмяна на
дограма, изграждане на пет броя детски площадки в дворното пространство на детската градина, подмяна на електрическа
инсталация и други.
Критериите за оценка на офертите са два: методологията на работа, която е с тежест 60%, и предложената цена, която е с
тежест 40%. Поръчката трябва да се изпълни в рамките на 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 9 октомври 2017
г.
√ Банката срещу кредитополучателя в света на отрицателните лихви
В обстановка на отрицателен референтен индекс EURIBOR кредитополучателите логично се питат: Не следва ли
лихвата ми да се стопи?
Средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро – индексът EURIBOR,
който банките предпочтително използват като компонент за образуване на базовия лихвен процент (БЛП) при
предоставяне на кредити в евро, от 2015 г. е с отрицателни стойности. Въпреки безбройните дискусии и мнения колко
силно това ще афектира банковия сектор в цяла Европа, в България пазарът на кредити сякаш премина безболезнено през
това явление. Липсата на ясен законов или регулаторен отговор на въпроса коя от двете страни по договора за кредит
следва да носи риска от отрицателния референтен лихвен процент дава силни и правдиви аргументи в защита както на
кредиторите, така и на кредитополучателите.
Променливият компонент на БЛП, който много често е индексът EURIBOR, може да понижи стойностите си и съответно да
намали печалбите на банките по време на периода на договора, но също така и да се увеличи в ущърб на
кредитополучателя. При наличието на подобни колебания е разумно да се търсят начини за смекчаване на риска, найчесто чрез определянето на граници, в които лихвата може да варира. Доскоро в договорите за кредит липсваше какъвто
и да е механизъм, с който банките да смекчат риска от рязко снижаване или рязко повишаване на стойността на EURIBOR,
като например чрез уговорка за минимален или максимален праг на лихвата. От момента, в който централните банки на
държавите от еврозоната публикуваха отрицателен EURIBOR, това обаче се промени. Банките започнаха да договарят
променливи лихви, базирани на EURIBOR, но с важната добавка "не по-нисък от нула", или да предвиждат минимален праг
на лихвата (например 3.5%) независимо какви са стойностите на EURIBOR за съответния период. От правна гледна точка
това не представлява пречка, тъй като законът не предвижда минимален или максимален размер на възнаградителната
лихва по договори за кредити. Поставя се обаче друг проблем, който трудно би се разрешил както от правото, така и от
икономиката, а именно - кой следва да носи риска от отрицателните лихвени проценти.
Позицията на кредитополучателите
В същността на променливите лихвени проценти по договори за кредит е наличието на определено количество риск и за
двете страни по договора. Разпределението на този риск следва да бъде балансирано между кредитора и
кредитополучателя и не следва да се понесе изцяло само от едната страна по договора. Не следва ли клауза в договори с
физически лица, предвиждаща минимален праг на променливия лихвен процент, да се счита за неравноправна по смисъла
на чл. 146 от Закона за защита на потребителите, тъй като води до значително неравновесие между правата и
задълженията на страните по договора и не отговаря на изискването за добросъвестност? В днешно време подобни клаузи
се възприемат по-скоро като нормални, отколкото като необичайни в договорите за кредит. Съдебната практика не е
имала възможност да се произнесе по конкретния въпрос за поставяне на минимален праг на лихвен процент. ВКС се е
произнесъл по сходен казус (Решение №236 от 20.12.2016 г. по т.д. №3082/2015. II т.о.) в подкрепа на аргумента за
неравноправност. С това решение съдът е потвърдил, че клауза в договор за кредит, предвиждаща възможност за
нарастване на цената на финансовата услуга при увеличаване на лихвения процент, без да се включва възможността за
намаляване на същата в случай на спадане на лихвения процент, води до значително неравновесие между правата на
потребителя и тези на търговеца. Идентично е и заключението в други решения на ВКС (напр. Решение №95 от 13.09.2016
г. по т.д. №240/2015. II т.о.). Подобни аргументи обаче биха били в защита единствено на физически лица, без да засягат
кредити, отпускани на корпоративни клиенти.
Позицията на кредиторите
Договорът за банков кредит, легално дефиниран в чл. 430 от Търговския закон, се характеризира с елемента възмездност.
Кредитополучателят следва да заплати възнаградителна лихва на банката заради това, че банката му предоставя средства,
които не му принадлежат. Подобна е житейската и правна логика зад задължението на банката да заплати лихва при
паричен влог поради това, че влогодателят й предоставя собствените си средства, от които банката може да се ползва. При
сключване на договор за банков кредит страните се съгласяват на определени условия, като най-всеобщо и естествено
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възприето е задължението на кредитополучателя да заплати възнаградителна лихва на банката кредитор. Плащането на
лихва като съществен елемент от договора за банков кредит е допълнително утвърдено и в Закона за кредитните
институции, който включва лихвения процент в задължителното съдържание на условията по банков кредит. Законът и
практиката не познават задължение за банката да заплаща лихва при отпускане на кредити при настъпването на
определени условия.
Освен това при сключване на договор с променлив лихвен процент кредитополучателят винаги се води от желанието за
по-евтин заем. Това е така, тъй като при фиксираните лихвени проценти банката изчислява възможните рискове от
промени в икономическата обстановка и ги калкулира в стойността на лихвения процент, така че да не претърпи загуба за
целия период на кредита. Затова и фиксираните лихвени проценти винаги са по-високи в сравнение с променливите към
същия период от време. Предлагайки кредити с променлив лихвен процент, банката вече понася риск от това да получи
по-малко възнаграждение от първоначално предвиденото и калкулираното. Рискът като определящ елемент на
променливия лихвен процент не се изразява само в понасяне на всички загуби от едната страна за сметка на всички
печалби, отиващи само при другата, а следва да се приеме и като възможност едната страна да плати повече или да получи
по-малко в сравнение с предвиденото към момента на сключване на договора. Поради тази причина в случаите, когато
банката поставя минимален праг на лихвата или определя EURIBOR, но не по-нисък от нула, е трудно да се говори за липса
на баланс между насрещните страни в разпределянето на риска.
Във всички случаи банката не може да бъде задължена да изплаща отрицателна лихва, т.е. да приспада от главницата, тъй
като това би противоречало на правната същност на договора за кредит. Макар в България такава ситуация да изглежда
изцяло хипотетична, тъй като маржовете при променливи лихвени проценти са достатъчно високи, за да не доведат до
отрицателен лихвен процент при намаляване на индекса EURIBOR, то подобни случаи не са непознати в други страни в
Европа. През 2015 г. банки в Испания и Дания започнаха да изплащат лихви по кредитите на някои свои длъжници,
приспадайки от дължимата главница. В Австрия банки едностранно се опитаха да изменят променливия лихвен процент,
изпращайки писма до своите кредитополучатели, с което ги уведомяват, че стойността на EURIBOR ще се счита за нула, в
случай че стане отрицателен. По този и по други сходни случаи австрийският върховен съд съвсем скоро се произнесе,
определяйки подобно едностранно фиксиране на EURIBOR на нула като нарушаващо баланса и равнопоставеността на
страните. Най-високопоставеният австрийски съд споделя и друго, още по-интересно и навеждащо размисъл становище.
Според него характеристиката на договора за кредит като възмезден не се нарушава от факта, че банката следва да
изплаща лихва на кредитополучателите си. Това е така според австрийския върховен съд, тъй като банката начислява такси
за усвояване и други такси, които служат като нейно възнаграждение по договора за кредит. Ако подобно становище стане
широко възприето в Европа и света, това не само би преобърнало представите за правната характеристика на банковия
кредит, а би поставило под въпрос и цялостното устройство на банковия сектор, чиято стабилна основа е именно
кредитирането.
Дневник
√ Европейците вярват повече на онлайн търговците в собствената си страна
Европейските потребители имат по-високо доверие на онлайн търговците, базирани в собствената им страна, отколкото
на тези в чужди държави. Това посочи председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов
в сутрешния блок на ТВ "Европа", цитиран от пресцентъра на ведомството. То коментира данните от последни проучвания
в Европейския съюз, според които интересът към онлайн търговията продължава трайно да расте.
Доверието на потребителите в онлайн търговците от собствената им държава е над 70%, докато към тези от друга страна
е близо 58%. Според Маргаритов по-голямото доверие към онлайн магазините у дома е свързано с обективни
обстоятелства и с някои от бариерите пред пазаруването от търговци от друга държава.
"Невинаги чуждестранните сайтове позволяват да платим с наши платежни инструменти. Друга възможна причина е, че
понякога отказват доставка в страната, която е различна от тази, в която те самите оперират", даде пример той.
По данни от проучване на ЕК повече от 6% от анкетираните посочват като основна причина за въздържанието от покупки
от чужди онлайн магазини пренасочването им към сайт в тяхната държава с различни цени. Други бариери са възникнал
по време или след покупката проблем или отказ за доставка до държавата на потребителя.
Председателят на КЗП обърна внимание на това, че доверието в онлайн търговията е свързано също така и с коректността
на търговците и познанията относно потребителските права. Той посочи, че сред най-съществените и често срещани
нарушения при проверките на контролния орган е или липсата на информация на сайта за правото на отказ от покупката в
14-дневен срок, или опити този срок да бъде съкратен изкуствено и недопустимо.
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