Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Работодателите не подкрепят промените в Кодекса на труда
Работодателите няма да подкрепят промените в Кодекса на труда за почивните дни. Това пишат в Декларация четири от
работодателските организации у нас, която е изпратена и до медиите.На извънредно заседание в парламента утре ще
бъдат гласувани на второ четене промените в Кодекса на труда. Това ще стане в частта на предлаганата компенсация с
допълнителни неработни дни на официални празници, отбелязвани в съботен и неделен ден.
Според четирите национално представителни работодателски организации и КНСБ има противоречие с Конституцията на
Република България; неспазване на Закона за нормативните актове, поради липсата на количествена оценка на
въздействие за свързаната загуба на добавена стойност и БВП; нарушаване на Кодекса на труда и конвенции на МОТ за
работното време и социалния диалог, доколкото проекта на ЗИД на КТ не е обсъждан в Тристранката (НСТС).
Работодателите настояват за оттегляне и отказ от подкрепа на законопроекта при второ гласуване в парламентарна зала.
Под декларацията са се подписали представители на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска
стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Припомняме, според последните промени в КТ за празничните дни се обсъжда, ако те са в събота и неделя, понеделникът
след тях да е почивен.

в. Сега
√ Бизнесът и КНСБ са срещу промените в почивните дни
Новият ред ще носи по-големи загуби от сливането на празници, твърдят работодателите
Четири работодателски организации и КНСБ призовават депутатите да не приемат днес промените в Кодекса на труда за
почивните дни. Измененията трябва да бъдат гласувани окончателно на второ четене в пленарната зала. Ако те минат, 2
януари ще бъде почивен ден. Социалните партньори обаче твърдят, че вместо да облекчи фирмите, новият ред ще доведе
до още по-големи загуби.
Бизнесът е против въвеждането на допълнителни дни за компенсация на официалните празници, ако те се падат в събота
или неделя. Според четири работодателски организации - БСК, АИКБ, КРИБ и БТПП, както и според КНСБ, този нов ред ще
доведе до по-големи загуби за тях и за икономиката, отколкото сегашния. В последния вариант на измененията в Кодекса
на труда е записано, че "когато официалните празници с изключение на великденските съвпадат със събота и/или неделя,
първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени". Според работодателите именно регламентирането на
почивни понеделници и вторници е даване на допълнителни почивни дни, с което фирмите не са съгласни. Според
Димитър Бранков от БСК това ще доведе догодина до над 1 млрд. лв. загуби за икономиката, тоест повече, отколкото тази
година.
Социалните партньори твърдят, че текстовете в КТ, които дават възможност на Министерския съвет да определя
допълнителни почивни дни, противоречат на Конституцията. Правителството занапред няма да може да размества и слива
почивни дни, но ще може да обявява за неработни други дни за "оказване на обществена почит към важни исторически,
политически, културни или други особено значими събития, както и дни за честване на определени професии и за оказване
на признателност". Предложението бе направено от ГЕРБ.
"Нашето общо мотивирано искане беше да не се сливат празници с уикенди (в случаите, когато празникът се пада във
вторник, сряда или четвъртък). Вместо възприемане на това резонно предложение на практика се предлага увеличаване
на почивните дни", посочват от АИКБ.
От КНСБ изпратиха първоначално официално становище до комисията по труда, с което заявиха, че "ще подкрепят с
резерви" промяната. Според тях идеята за компенсациите в понеделник и вторник "очевидно носи в личен план повече
неработни дни на работниците и служителите, което означава че ще бъде прието от тях. Затова и КНСБ го подкрепя.
Синдикатът обаче смята, че промените противоречат на Конституцията, и затова трябва генерално решение.
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√ Работодателски организации настояват за отказ от подкрепа на второ четене на промените в Кодекса на труда относно
почивните дни
Работодателски организации настояват за оттегляне и отказ от подкрепа на второ гласуване в пленарна зала на промените
в Кодекса на труда относно почивните дни. Това се казва в декларация до народните представители, подписана от
Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/, Българската стопанска камара, Българската търговско
промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Дарик радио
√ Парламентът решава окончателно за празниците и почивките около тях
Народното събрание ще проведе извънредно заседание на 20 декември. Предстои депутатите да решат на второ гласуване
за промените в Кодекса на труда, свързани с почивните дни по празници.
Миналата седмица поправките бяха гласувани на второ четене от социалната комисия към Народното събрание. Според
тях се предвижда почивен ден в понеделник, ако официален празник се пада в събота или неделя. Когато празникът се
пада в делник, то единствено този ден ще бъде почивен. Така се слага край на дългите уикенди със сливане, както и на
отработването в събота.Министерският съвет вече няма да може да размества почивни дни, но ще има право да обявява
някои дни за неприсъствени. "Министерският съвет може да обявява еднократно и други дни за неприсъствени за оказване
на обществена почит към важни исторически, политически, културни или други особено значими събития, както и дни за
честване на определени професии и за оказване на признателност", формулира предложената от ГЕРБ поправка депутатът
от партията Светлана Ангелова. Предложената корекция премахва сливането и отработването, но намалява работните
дни през годината средно с три, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според другите точки в програмата на парламента на първо гласуване ще бъде подложен Законопроект за изменение и
допълнение на Закона за радиото и телевизията, промени на Гражданския процесуален кодекс, както и поправки в Закона
за защита на конкуренцията.Очаква се второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за
особените залози. Предстои първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и
застрояването на Столичната община и първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната администрация.

econ.bg
√ Работодатели с условие към инвеститора за АЕЦ “Белене”
Изграждането на АЕЦ “Белене”, както и на VIIІІ блок на АЕЦ “Козлодуй”, не е достатъчно да бъде без държавни гаранции и
дългосрочни договори за изкупуване на произведения ток. Това заявява в позиция Асоциацията на индустриалния капитал
в България с шеф Васил Велев. От работодателската организация предупреждават в никакъв случай изпълнителната и
законодателната власт да не допускат инвеститорът, който и да е той, да получи правото на т.нар. доплащане на разлики.
“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.
Вече преживяхме примера със “задължението към обществото”, генерирано от непазарната и недообмислена политика
за електроенергия от ВЕИ 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. 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”.

БГ Предприемач
√ АИКБ апелира да се актуализира енергийната стратегия на страната
В разпространен от пресцентъра документ се казва, че само две условия към инвеститора в проекта „Белене“ не
стигат
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. 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 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
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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“.

economy.bg
√ Бизнесът със становище за АЕЦ „Белене“
От АИКБ предупредиха за рискове от ново задлъжняване, ако държавата направи отстъпки пред инвеститора
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпратиха своя позиция, относно информацията за
потвърден инвеститорски интерес към проекта АЕЦ „Белене“. В него те припомнят, че са изпратили подобно становище
относно 7 блок на АЕЦ „Козлодуй“ преди половин година. И тогава и сега бизнесът предупреждава за „опасността
китайската страна или инвеститорът, който и да е той, да получи така нареченото „доплащане на разлики“. По изчисленията
на експертите на АИКБ поемането на подобен ангажимент при параметрите, станали известни от медиите, би довело до
формиране на ново „Задължение към обществото“, което ще се окаже по-голямо дори от това, формирано от
привилегированото и непазарно положение на така наречените „американски централи“ – над 1 милиард лева годишно.
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 мегавтчас до 92 USD за
мегаватчас проектна цена (в Hinkley Point същите инвеститори са договорили 92,5 GBP/МВтЧ/). Това ще бъде загуба за
домакинствата и за бизнеса, осъществена чрез непазарно изземване на доход, както в случая с вече споменатите
„американски централи“ и така наречените ВЕИ-та.
АИКБ подчертава, че повтарянето на тази грешка, този път в „ядрена форма“, би се превърнало в бедствие с много тежки
икономически последици и ще има изключително негативна обществена реакция.
„Ние отново и отново апелираме към изпълнителната и законодателната власт, които сме предупредили още през лятото
на тази година, че при евентуален договор за изграждане на АЕЦ „Белене“ (както и на VІІ-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“) не е
достатъчно той да бъде без държавни гаранции и без дългосрочни договори за изкупуване от държавната НЕК.“
Според бизнеса е необходимо първо да се актуализира енергийната ни стратегия, за да е ясно кога и дали изобщо страната
се нуждае от такива мощности. В становището се казва още „ако до тук сме изгубили 2 милиарда, то с един такъв проект
може да изгубим още 20 милиарда, доплащайки за разлики по милиард годишно през следващите 20 години. Не е ли подобре да спрем дотук със загубите?“

radar.bg
√ АИКБ: АЕЦ "Белене" може да натовари тежко българските фирми и домакинства
Потенциалните инвеститори в проекта АЕЦ "Белене" без съмнение се стремят в договора им да влезе т.нар "доплащане на
разлики", което ще натовари изключително тежко българските фирми и домакинства – въпреки афишираната от
правителството независимост на новата централа от държавни гаранции и договори за дългосрочно изкупуване на
електрическата енергия. Това се посочва в позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод
информацията за потвърден пред правителството инвестиционен интерес към проекта "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, посочва
работодателската организация.
АИКБ апелира изпълнителната и законодателната власт в никакъв случай да не допускат инвеститорът, който и да е той,
да получи правото на т. нар. "доплащане на разлики". Това би му дало възможност 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", казва 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“: "Защото, ако до тук сме изгубили 2
милиарда, то с един такъв проект може да изгубим още 20 милиарда, доплащайки за разлики по милиард годишно през
следващите 20 години. Не е ли по-добре да спрем дотук със загубите?”
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√ Само две условия към инвеститора в проекта "Белене" не стигат
Без „доплащане на разлики“ при изкупуване на електроенергия от нова АЕЦ, апелира АИКБ
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. 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 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
В. 24 часа
√ Премиерът ще е от РБ, ГЕРБ ще остави част от министрите
Цветанов обяви: Скоро ще има правителство с мандата на реформаторите
Премиерът няма да е от ГЕРБ, а от РБ, но има възможност в кабинета да участват наши министри. Това заяви лидерът на
депутатите от ГЕРБ Цветан Цветанов след продължили повече от 2 ч консултации за правителство с мандата на
реформаторите. В тях не се включи премиерът в оставка Бойко Борисов, който по същото време се срещна с кмета на
Карнобат. (Виж 7-а стр.) Освен Цветанов ГЕРБ представляваха председателят на парламента Цецка Цачева, шефът на
правната комисия Данаил Кирилов и финансовият министър в оставка Владислав Горанов, който обяви, че той и Томислав
Дончев няма да са в кабинет на РБ. Говорихме за програмата, имаме значителен напредък, каза лидерът на депутатите от
РБ Найден Зеленогорски. На срещата бяха председателите на СДС Божидар Лукарски, на ДБГ Меглена Кунева, на БЗНС
Николай Ненчев, на БНД доц. Борислав Великов и на НПСД Орхан Исмаилов, и здравният министър в оставка Петър Москов.
Вече има мнозинство, което може да застане зад нов кабинет, бе отчетено след разговорите. То е събрано около
управленската програма, приета преди 2 г., която партньорите от ГЕРБ и РБ искат да довършат. Работни групи отмятат какво
е изпълнено, набелязват какво още да се изпълни и фиксират срок за всеки пункт. Партньорите обсъдили съдебната
реформа, антикорупционния закон, пенсиите, здравеопазването, армията, Изборния кодекс, председателството ни на ЕС,
мигрантите. Зеленогорски отсече - реформаторите твърдо няма да подкрепят чистите мажоритарни избори, понеже ще
нанесат “огромни поражения върху българската демокрация”. “По въпроса предстоят дискусия и парламентарна дейност.
Той по никакъв начин не ни отдалечава от възможността да направим правителство”, оптимист е Цветанов. Вече имало
конструктивен разговор и по тази тема - и с РБ, и с Патриотичния фронт (ПФ).
Цветанов подчерта, че “има много ясно изразено парламентарно мнозинство и че в предстоящите няколко часа ще се
работи по пресечните точки, около които да се обединим. Това парламентарно мнозинство може да продължи 4годишната програма.” Може да има различни мнения, но националните интереси са по-важни - така обясни Цветанов
съпротивата на част от съпартийците му да подкрепят правителство, оглавено от РБ. Той подчерта, че за този кабинет се
очаква подкрепата на ПФ и на други народни представители. Най-вероятно “за” ще са депутатите на д-р Красимира Ковачка
от БДЦ и някои независими. И от ГЕРБ, и от РБ отказаха да говорят за персонален състав на правителство, преди да са ясни
управленските приоритети. Цветанов очаква кабинет да има съвсем скоро. “24 часа” научи, че на този етап с най-големи
шансове за премиер са Зеленогорски, който е зам.-председател на ДБГ, зам.-шефът на СДС Румен Христов и здравният
министър в оставка Петър Москов, от вчера е безпартиен (виж по-долу). Иначе Владислав Горанов определи Лукарски като
“умен мъж, добър юрист”. Според източниците ни обаче реформаторите почти сигурно няма да излъчат лидер на партия
за министър-председател.
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√ Атаките в Анкара и Берлин разтревожиха пазарите
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Турската лира поевтиня на валутните пазари, а инвеститорите засилиха търсенето на сигурни активи заради
геополитическия риск
Индексите на Wall Street приключиха с ръстове в първата за седмицата сесия на фона на активността на инвеститорите в
сектори, които не бяха особено популярни през последните седмици, пише CNBC. В края на търговията Dow Jones се
повиши с 0,2% до 19 883 пункта, S&P 500 добави 0,2% до 2 262 пункта, а Nasdaq се разшири с 0,37% до 5 457 пункта.
Индексът на „сините чипове“ беше подкрепен от акциите на United Technologies и Microsoft, които поскъпнаха с по над 2%
в днешната сесия.
От секторите в състава на по-широкия индекс най-силен ръст отчетоха телекомуникационните акции – с малко над 1%,
следвани от акциите на компаниите за имоти – почти 1%.
В реч пред новозавършващ випуск студенти председателят на Федералния резерв на САЩ Джанет Йелън коментира, че
пазарът на труда в САЩ е най-силен от 10 години насам. Коментарите й обаче не се отразиха толкова динамично на сесията.
Междувременно тази вечер се случиха две атаки, които развълнуваха пазарите. При стрелба в Анкара беше убит руският
посланик в Турция Андрей Карлов. В Берлин пък 9 души загинаха, а повече от 50 бяха ранени, след като камион се вряза в
коледен базар.
След инцидента в Анкара турската лира поевтиня с 0,6% до 3,526 лири за долар. През тази година турската валута изгуби
около 20 на сто спрямо зелените пари, достатъчно голям спад, за да се твърди, че Турция е във валутна криза, коментира
икономистът Стив Ханке.
Икономиката на Турция претърпя рязък обрат след опита за преврат от лятото. Брутният вътрешен продукт (БВП) се очаква
да отчете първия си спад от 2009 г. на фона на спада на чуждестранните инвестиции.
Опасенията са, че ако несигурността се задълбочи, отливът на капитали ще се засили и това допълнително би усложнило
ситуацията в страната.
Доларът поскъпна срещу повечето си конкуренти на валутните пазари, но остана на по-ниски нива спрямо йената, посочва
MarketWatch. Доларът се търгуваше на ниво от 117,18 йени за 1 долар, като докосна интрадневно дъно от 118 йени.
Доларовият индекс, който отчита динамиката на зелените пари спрямо кошница от 16 валути, падна с 0,1% до 92,97 пункта.
Валутната двойка EUR/USD падна до ниво от 1,0399 долара за едно евро, а паундът се търгуваше на ниво от 1,2406 – 1,2488
долара за една британска лира.
За тази година доларът е поскъпнал с около 4%, като в момента се търгува на най-високо ниво от 2002 г. насам.
Заради инцидента в Турция петролът поскъпна на фона на опасенията за увеличаване на геополитическото напрежение. В
края на сесията на стоковата борса в Ню Йорк фючърсите на лекия американски суров петрол със срок на доставка през
февруари поскъпна с 11 цента, или 0,2%, до 52,12 долара за барел. Сортът Брент в Лондон поевтиня с 29 цента, или 0,5%,
до 54,92 долара за барел.
Доходността по американските държавни облигации отчете най-силния си дневен спад от август заради двата инцидента
и след речта на Йелън. Доходността по 10-годишните американски облигации падна с 5,7 базисни точки до 2,544%, което
е най-силният дневен спад от 29 август.
Доходността по 3-годишните облигации падна с 3,2 базисни точки до 1,228%, а по 30-годишните облигации се понижи с
6,6 базисни точки до 3,122%. Търсенето на дългови книжа се засили заради насочването на инвеститорите към по-ниско
рискови активи.

Стандарт
√ Въвеждат мълчаливо съгласие на чиновника
"Мълчаливо съгласие" се въвежда поетапно в работата на държавната администрация, нещо за което бизнесът настоява
от години. Принципът, че ако чиновникът не мотивира отказа си в определен срок, значи фирмата получава мълчаливо
съгласие за дейността си, вече е въведен за 13 административни процедури, а е постигнато съгласие на експертно ниво за
въвеждането му за още 5 процедури. Това е посочено в Доклада за изпълнението на мерките в Националната програма за
реформи за 2016 г., който наскоро беше одобрен от кабинета. По отношение на административната тежест при
регистриране на фирми, в момента усилията са насочени към намаляване на таксите за регистриране на фирми, както и за
облекчаване на процедурите за достъп на инвеститорите до ток, вода и газ, пише в доклада. Крайната цел на мерките е
намалена административна тежест за бизнеса с 30%, което ще спести разходи за бизнеса от около 144,5 млн. лв. годишно.
Предстои и въвеждане на електронни обществени поръчки. Вече е открита процедура за възлагане на обществена поръчка
за централизирана платформа за електронно възлагане.
За периода 1 ноември 2016 г. – 31 декември 2019 г. е планирано да бъдат сертифицирани 44 проекта по Закона за
насърчаване на инвестициите на обща стойност от 825 млн. лв., предвиждащи създаване на 1 890 нови работни места,
пише още в доклада на кабинета. За всяка нова учебна година да бъдат включвани по две нови професии за дуално
обучение, планира още Министерски съвет.
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√ КЕВР не се съобразява с искането на "Булгаргаз" за цената на газа
Газовото дружество очаква с 13,9% по-високи доставни цени от "Газпром Експорт"
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Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не се съобразява с искането на „Булгаргаз“ за цената на природния газ от 1 януари
2017 г. Газовото дружество поиска суровината да поскъпне с 13,53% до 302,99 лева за 1000 куб. м. В тази цена не влизат разходите за
акцизи, ДДС и за пренос на газа.
Анализът на работната група на регулатора обаче показва, че няма основание за толкова рязко повишение на цената. Предложението
на регулатора е за увеличение до 280,21 лева за 1000 куб. м.
Цената на природния газ през четвъртото тримесечие на 2016 г. е 286,60 лева. В нея обаче е включена таксата за пренос, която е в размер
на 19,73 лева за 1000 куб. м. Предстои промяна в Методиката за определяне на цените за достъп и за пренос на природен газ и по тази
причина от КЕВР вече изискват ценовото заявление да бъде без таксата за пренос на природния газ.
От „Булгаргаз“ мотивираха искането си за по-висока цена с поскъпването на природния газ на базата на по-скъпите алтернативни горива
през последните месеци. От компанията посочват, че доставните цени на „Газпром Експорт“ за първото тримесечие на 2017 г. ще бъдат
с 13,9% по-високи спрямо четвъртото тримесечие на тази година.
Основание за поскъпването на газа е и увеличаването на стойността на щатския долар спрямо лева – прогнозата на газовата компания
е за ръст от 2,96 на сто спрямо края на 2016 г..
В същото време разходите за транзит през Румъния намаляват с 3,6 на сто до малко над 3 млн. евро, посочват още от дружеството в
своето ценово заявление до енергийния регулатор. От внесения документ се вижда още, че към 31 октомври 2016 г. собственият капитал
на „Булгаргаз“ е в размер на 256 млн. лева. Дългосрочните задължения достигат 27,3 млн. лева, а краткосрочните – 54,4 млн. лева.
В своя анализ на подаденото заявление от работната група на КЕВР обаче правят няколко корекции. Една от тях е намаляване на условнопостоянните годишни разходи от 8,33 млн. лева на 7,29 млн. лева. Намаляват се и разходите за външни услуги и за амортизация.
Нормата на възвращаемост на собствения капитал също се коригира – от 7,64% до 7,61%.
Докладът на работната група беше обсъден по-рано днес на закрито заседание на КЕВР. Ценовото заявление ще бъде дискутирано на
открито заседание на 27 декември. Цената на природния газ за новото тримесечие ще бъде обявена на 30 декември и ще влезе в сила
от 1 януари 2017 г.

Дневник
√ Продажбите на винетките за следващата година започват днес
Продажбите на винетките за 2017 година започват днес, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Цените на всички
видови стикери са непроменени.
При закупуването им шофьорите трябва да изискват касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното
средство, която е нужно да се пази. Винетки ще се продават в над 2500 разпространителски пункта. От тях 372 са с
денонощен режим на работа.
В разпространителската мрежа ще има над 2 млн. винетки, от които 860 хил. бр. са годишни за леки автомобили. До края
на януари в пунктовете ще има около 4.8 млн. винетки от различните видове и за различните категории превозни средства.
Годишната винетка за леки автомобили е 97 лв., месечната – 30 лв., а седмичната - 15 лв. До 31 декември ще има паралелна
продажба на винетки за 2016 г. и 2017 г.
Това означава, че ако потребител закупи седмична или месечна винетка за 2016 г, например на 31 декември, тя ще бъде
валидизирана от дата 31 декември и ще бъде валидна през следвищите седем дни или един календарен месец. Годишните
стикери за 2016 г. за всички видове превозни средства са валидни до 31 януари 2017 г.

Стандарт
√ Данъчните приходи за 2016 г. с 600 млн. над плана
Данъчните приходи в държавната хазна за 2016 г. се очаква да са с 3,3% над планираното, а спрямо миналата година да
нараснат с 8,8%. Това е посочено в Доклада за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи за 2016 г.,
който преди дни беше приет от Министерски съвет. Това означава, че данъчните приходите в бюджета се очаква да са с
поне 600 млн. лв. повече от заложеното в закона за бюджета. Повишаването на приходите в бюджета се дължи на мерките
срещу сивата икономика. Сред предприетите мерки с най-голям ефект са посочени разширяване обхвата и
усъвършенстване на механизма за контрол върху движението на стоки с висок за бюджета риск; усъвършенстване
контрола върху движението на течни горива; и постоянен контрол на длъжници с просрочени задължения над 100 хил. лв.
(200 хил. лв. за София-град). Сред мерките срещу сивата икономика, които предстои да бъдат предприети, са разкриване
на нови фискални пунктове на ГКПП и вътре в страната, на които екипи от НАП проверяват стоката на камионите. В доклада
се посочва, че вече има 138 фискални пункта на ГКПП и на големи борси и тържища. Извършени са 156 639 проверки на
транспортни средства. Ефектът от това е ръст на декларирания внос от страни от ЕС с 590,5 млн. лв. (16%) за периода от
януари до октомври 2016 г., както и увеличение приходите от данъци и осигуровки със 115,9 млн. лв. (11,6%).
Сред вече предприетите мерки е засилен контрол в конкретни данъчни складове за производство и складиране на
енергийни продукти, етилов алкохол и алкохолни напитки, което се изразява в 24-часово присъствие на митничари в
обектите на фирмите и проверка на всички въвеждани и извеждани акцизни стоки и суровини за тяхното производство.
По отношение на друга основна точка в програмата за реформи - стрес тестовете на банките, застрахователите и
пенсионните фондове, се посочва че в процес на подготовка е Наръчник на банковия надзорен процес, за чието
разработване е проведена техническа мисия от МВФ. В парламента е внесен и проект за законодателни промени за
ограничаване на инвестициите на пенсионните фондове в свързани лица. Сред мерките за подобряване на здравното
обслужване на хората пък е посочено, че ще бъдат създадени „мобилни аптеки", които ще може да доставят лекарства в
населени места, в които няма открита аптека.
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√ В 14 площи в България се търси петрол и природен газ
Задължително ще се обявяват и количеството мазнини, въглехидрати, захари, белтък и сол
Към края на годината действащите разрешителни за проучване на петрол и природен газ в България са 14, съобщава
енергийният министър в оставка Теменужка Петкова в отговор на въпрос от депутата Таско Ерменков (БСП - Лява България).
Три от разрешителните са с изтекъл срок и в процедура по прекратяване 11 от площите са на сушата, а три - в
континенталния шелф и изключителна икономическа зона на България в Черно море. От коментара на Петкова става ясно,
че на този етап в енергийното министерство няма заявление за регистриране на геоложки или търговски открития на
природни богатства - петрол или природен газ. От справката, която енергийният министър дава, е видно, че работата по
площите е в различен етап.
В три от тях - в блоковете Килифарево и Градище, както и в морския блок "Галата", разрешителните за проучвания са
изтекли и в ход е процедура по прекратяване. Концесионер на двете площи на сушата е "Група за научни изследвания и
сервиз", а на "Галата" - "Петрокелтик".Другите титуляри на разрешителни за проучвания у нас са "Мизия Ойл енд газ
България", "Проучвания и добив на газ", "Овергаз" и "Плейс енерджи", които работят на площите на сушата. В морските
блокове работят консорциумът Total, OMV и Repsol, както и Shell. През октомври Total съобщи за находка на петрол в блока
"Хан Аспарух" в своя тримесечен финансов отчет. Тепърва обаче предстои анализ на откритието, какви са запасите и дали
ще има икономически смисъл от търговски добив на находището.

Труд
√ Три от четири гръцки фирми у нас са „кухи“
Хиляди гръцки компании, създадени в България през последните години, съществуват само на хартия. Основната им цел
цел е да спестят плащaнето на по-високи данъци в южната ни съседка, пише в. „Катемирини“, цитирайки изследване,
проведено от Университета на Бристол. Според данните, от 14 000 компанни, собственост на гърци, едва 3000 имат някаква
реална дейност.
Навлизането у нас на гръцки предприемачи е започнало няколко години преди избухването на финансовата криза през
2008 г. и е достигнало своя пик след началото на политиката на бюджетни икономии, наложена от МВФ и ЕС. Но докато в
миналото, появата на гръцки банки и строителни компании се е разглеждала като инвестиционна експанзия, то днес тя е
знак за „икономически отлив“ от Гърция, пише изданието.
Според авторите на изследването, именно избягването на високото данъчно бреме в южната ни съседка, а не толкова
ниският корпоративен данък у нас, мотивира гръцките бизнесмени да изместват капиталите си в България.
Така от 1000 през 2006 г., днес броят на регистрираните в България фирми, гръцка собственост, е достигнал почти 14 000.
Едва четвърт от тях обаче развиват активна стопанска дейност.

Дневник
√ Фермери ще получат 71 млн. лв. отстъпка от акциза върху газьола
нес ще бъдат преведени сумите за подкрепа на българските земеделски производители, представляващи отстъпка от
акциза на газьола, ползван за селскостопанска дейност, съобщи земеделският министър Десислава Танева по време на
парламентарния контрол. Отстъпката е от 0.40 лв. на литър. Общата сума е 71 млн. лв. за 6700 земеделски стопани. "85%
от представените фактури са проверени и верифицирани от НАП. За останалите 15% от фактурите ще бъде даден срок в
началото на януари за корекции и ще бъдат отново проверени", посочи тя и уточни, че за фактурите, които бъдат одобрени,
доплащането ще стане идния месец. От тази година помощта се изплаща на земеделските стопани под формата на парични
средства, а не както досега под формата на ваучери за гориво. Процесът на кандидатстване за държавна помощ е облекчен
и заявленията се подават заедно с опис и копия от фактурите за купено гориво за съответната година. Отпада задължението
за водене на дневник.

Дарик радио
√ Откриха огнища на птичи грип в страната
Констатирани са три първични огнища с инфлуенца (птичи грип) по птиците в областите Видин, Враца и село Маноле. Това
каза на извънредна пресконференция в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заместник изпълнителният
директор на агенцията д-р Петя Петкова.
„Искаме да ви уведомим за създалата се епизоотична обстановка в страната по отношение на инфлуенца по птиците. До
момента имаме констатирани три първични огнища - едното е в област Враца в едно дивечовъдно стопанство, от което
впоследствие направихме връзка с две вторични огнища в област Видин, откъдето има продадени птици", обясни д-р
Петкова. По думите й се касае за стопанство, в което се отглеждат полудиви патици и се пускат свободно в природата.
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„Имаме първично огнище в Ново село в птицевъден обект от тип „заден двор", където се отглеждат около 25 домашни
птици само за лични нужди. В резултат на засиления надзор, който проведохме в страната, разпоредихме взимане на
проби от птицевъдни обекти, които са от промишлен характер и бяхме уведомени за една пратка птици, която идва от
Унгария", допълни тя. Д-р Петкова уточни, че става дума за еднодневни патета, които се намират в обект в село Маноле,
област Пловдив.

24 часа
√ Министерството на туризма връчи първите си награди
За първа година Министерството на туризма връчи първите си годишни награди. Домакинът на церемонията по
награждаването министърът на туризма в оставка Николина Ангелкова изказа благодарност към премиера Бойко Борисов
за обособяването на самостоятелно министерство на туризма преди две години. Тя отбеляза постигнатите резултати от
ведомството - 7,5 млн. чуждестранни туристи като се очаква до края на годината да станат поне 8 млн., приходите за 2016
г. 6,3 млрд. лева т.е. над 13% ръст. Сред наградените бяха Античен град "Кабиле", община Ямбол (Специална награда
"Избор на българите"), общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав (Туристическа дестинация - Корените на България),
община Велинград (за балнео и СПА туризъм), Казанлък (Туристическо събитие - Фестивал на розата), Археологически
резерват "Стария Пловдив" (Специализиран туризъм), община Банско (Община на 2016 г. за планински туризъм),
Късноантична и средновековна крепост Туида, Сливен (Туристически атракция/обект), община Русе (Община на 2016 г. за
културноисторически туризъм), Варна (Община на 2016 г. за морски туризъм), Национален фолклорен събор "Леденика"
във Враца (категория Духът на България). Имаше наградени и медии. Всички призьори получиха статуетка българска роза.
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