Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ АИКБ предлага минималните заплати да се договарят от бизнеса и синдикатите
Бизнес и синдикати да започнат да договарят минимални заплати във всички икономически дейности от 2018 година. Това
предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал. Така ще се избегне административното определяне от страна на
държавата на тази величина, и ще има по голяма справедливост - коментира пред "Хоризонт" Ивелин Желязков от
бизнес организацията: Настоящата работна минимална заплата е много завишена. Трябва да се държи сметка за
статистиките. С актове не могат да се правят доходи. Доходите се правят с труд. Просто в едни дейности се
изкарват много повече средства, отколкото в други, и то е логично.
Утре в Националния тристранен съвет ще бъде консултиран новият по висок размер на минималната заплата за тази
година. От Асоциацията твърдят, че след увеличението с 40 лева в една трета от предприятията минималната заплата вече
ще е колкото средната. Туризмът и шивашката промишленост са най-потърпевши. 10 процента от заетите в частния сектор
получават минимална заплата. След нейното увеличение, реалният им доход ще нарастне с 30 лева месечно.

econ.bg;
economic.bg
√ АИКБ: Преговорите за минимални заплати по дейности трябва да започнат
В петък МРЗ за тази година ще бъде обсъдена между с работодателите и синдикатите
Преговорите между синдикатите и работодателските организации за определяне на минимални работни заплати по
икономически дейности трябва да започнат. Така от началото на 2018 г. минималното възнаграждение ще е определено
по новия модел. . Това предлагат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), като според бизнес
организацията така ще се избегне административното определяне от страна на държавата на минимални осигурителни
прагове.
„С актове не могат да се правят доходи. Доходите се правят с труд. Просто в едни дейности се изкарват много повече
средства, отколкото в други, и то е логично“, коментира за БНР Ивелин Желязков от АИКБ.
В петък Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди новата по-висока минимална работна заплата, която
от началото на 2017 г. Обсъждането в тристранката е формалност, поради което от години тя се свиква едва след
определянето на размера на МРЗ от страна на държавата и залагането му в Закона за бюджета.
„Въпреки, че от 1 януари минималната заплата е 460 лв., чак в петък правителството ще консултира това свое решение с
бизнеса и синдикатите. Случаят не е прецедент от страна на държавата в годините назад“, коментира Желязков.
От асоциацията твърдят, че след увеличението с 40 лв. тази година, в една трета от предприятията минималната заплата
вече ще е колкото средната. Туризмът и шивашката промишленост са най-потърпевши. Около 10% от заетите в частния
сектор получават минимална заплата. След нейното увеличение, реалният им доход ще нарасне с 30 лв. месечно.

news.bg
√ От АИКБ подкрепиха протест на превозвачите в Перник
От Асоциация на индустриалния капитал в България съобщиха, че подкрепят Браншовия съюз за стопанска инициатива в
транспорта, който е техен член. Работодателите в транспорта скочиха срещу новите договори за превоз в Перник.
"Противопоставяме се на сключването в нарушение на нормативната уредба и въпреки позицията на областния управител
на област Перник на нови договори за превоз на пътници в община Перник", се казва в позицията на АИКБ. Да не се допуска
административен и управленски произвол, искат работодателите. В същото време кметът Вяра Церовска официално
съобщи нейното недоволство от протеста, заявявайки, че той идва "в момент, когато общинската администрация обяви
намерението си да направи конкурс за нов, по-качествен и по-екологичен транспорт в града".
Протестът на превозвачите е насрочен за петък от 11.00 ч. - сборен пункт спирка "Метал" в квартал "Изток". Заявка за
участие са подали 10 от общо 12 фирми, които се занимават с транспортни услуги на територията на града. Поводът за
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недоволството на бранша е, че ръководството на община Перник, в лицето на кмета Вяра Церовска и нейният екип, "се
опитват силово да преразпределят автобусните линии в градски транспорт в полза на две приближени фирми".

Медиапул
√ Протест на превозвачи в Перник срещу преразпределянето на линии
В Перник ще се проведе протест на превозвачи, които обслужват обществения транспорт в града.
В него ще участват 10 от 12-те фирми предоставящи транспортни услуги на територията на областния град.
От бранша смятат, че ръководството на община Перник преразпределят автобусните линии в полза на приближени
фирми.
"Настояваме да бъде спазен законът, да бъде спазено разрешението на областния управител, което задължава кмета на
общината да удължи договорите за превоз, но не и да й даде правото да сключва самостоятелно договори с произволно
избрани от нея фирми", заяви Магдалена Милтеноваот Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта.
От община Перник посочват, че притежават разрешително от областния управител за пряко възлагане на обществен
превоз при неотложна необходимост. Промените се налагали заради множество жалби за закъснения и неподдържане
на автобусите. Протестът на превозвачите се подкрепя и от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

БГ Предприемач
√ АИКБ приветства увеличаването на издръжката на студентите от приоритетни специалности
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи
издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса специалности.
Правителството одобри промени в нормативни актове, които прецизират механизма за определяне на средствата за
издръжка на обучението в държавните висши училища, в зависимост от комплексната оценка за качеството на
обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Промените отговарят на последните изменения в
Закона за висшето образование. Промяната е по предложение на Съвета на ректорите и има за цел да насърчи
стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища.
Увеличават се коефициентите за всички приоритетни професионални направления с между 6 и 28%, като най-голямото
увеличение е за математика, информатика и компютърни науки, биологически, химически и физически науки, науки за
земята, електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника,
енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство,
общо инженерство, материали и материалознание.
Увеличават се и коефициентите за педагогическите професионални направления, както и растениевъдство, растителна
защита и животновъдство. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/ 2017 учебна година.
„Решението на правителството да завиши издръжката на обучението на студентите от приоритетните за бизнеса
специалности е резултат и от настояванията на
Асоциацията на индустриалния капитал в България пред Министерството на финансите и Министерството на
образованието и науката при подготовката на държавния бюджет за 2017 г.“, посочи председателят на УС на АИКБ Васил
Велев, и допълни че Асоциацията многократно е изразявала загрижеността си от все по-острата липса на подготвени
квалифицирани кадри в областта на техническите науки, което е възпираща причина за инвестициите и постигането на
по-висок икономически растеж в страната.

dotbg.bg; allnews.bg
√ Бизнесът приветства увеличението на издръжката на студенти от търсени специалности
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) приветства решението на правителството да увеличи
издръжката на студентите от приоритетни за бизнеса
специалности с държавни пари. Направената промяна е стъпка в правилната посока за разрешаване на проблемите на
бизнеса с липсата на кадри, особено в областта на техническите специалности.
"Решението на правителството да завиши издръжката на обучението на студентите от приоритетните за бизнеса
специалности е резултат и от настояванията на
Асоциацията на индустриалния капитал в България пред Министерството на финансите и Министерството на
образованието и науката при подготовката на държавния бюджет за 2017 г.“, посочи председателят на УС на АИКБ Васил
Велев. Според него все по-острата липса на подготвени квалифицирани кадри в областта на техническите науки е пречка
за инвестициите и постигането на по-висок икономически растеж в страната. Затова АИКБ смята, че е необходимо
провеждането на целенасочена държавна политика за повишаване на привлекателността на професии, от които пазара
на труда отчита дефицит – природо-математически и технически специалности“, посочи Васил Велев.
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Според постановлението издръжката на студенти зависи от комплексна оценка за качеството на обучението и
съответствието му с нуждите на пазара на труда.
Средствата от държавния бюджет се умножават по коефициент за всяко професионално направление.
С промяната издръжката на BG- студентите ще се увеличи с 6 и 28%, като най-голямото увеличение е за професионалните
направления „Математика“, „Информатика и компютърни науки“, „Биологически науки“, „Химически науки“, „Физически
науки“, „Науки за земята“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Машинно инженерство“, „Комуникационна и
компютърна техника“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Архитектура, строителство и геодезия“,
„Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Биотехнологии“,
„Хранителни технологии“, „Горско стопанство“, „Общо инженерство“, „Материали и материалознание“.
Ще бъдат подпомогнати и студенти по„Педагогика“, „Теория и управление на образованието“, „Растениевъдство“,
„Растителна защита“ и „Животновъдство“.
Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.
Известно е , че все повече наши студенти избират да получат висшето си образование в Германия.
Само за миналата година над 1500 родни абитуриенти са стегнали куфарите и са заминали в немски университет. Това е
ясно открояваща се тенденция, причините за която са висококочественото и най-важното безплатно образование там,
ниските разходи на живот и големите перспективи за работа.
Месечният разход за издръжката на студент е между 600 и 1000 евро като парите отиват главно за наем и храна”.
Заради езика, топ желана дестинация на нашите зрелостници продължават да бъдат университетите във
Великобритания.
Информатиката, правото и архитектурата запазват позицията си на най-търсените специалности от българи в Англия.
Месечните разходи за живот в Холандия са средноевропейски, което е още една причина страната да бъде търсена от
бълагрските студенти. Сега там учат нови 1800 наши младежи.
Тежка бюрокрация и много високи критерии за прием са пречките, които застават пред българските студенти, избрали
Франция и Белгия за своето висше образование.
Дания все още остава много желана дестинация за образование от българите, тъй като там образованието е безплатно.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Бизнесът иска от университетите конкретни програми и дигитални умения
Компаниите правят заявки за специалностите, по които студентите да се обучават
Бизнесът има конкретни заявки за определени програми в банковия, застрахователния и строителния сектор, както и за IT
обучението, а компаниите търсят хора с дигитални умения. Това каза пред Bloomberg TV Bulgaria вицепрезидентът на ВУЗФ
Детелина Смилкова, която разказа за сътрудничеството между висшето училище и компаниите.
Големите IT компании видяха, че имат много сериозни продажби, но няма кой да внедрява всички системи и продукти,
които създават, отбеляза тя и допълни, че за втора поредна година университетът предлага магистърска програма по ERP
анализи.
В момента дигиталните умения във финансовия сектор са изключително важни, коментира още Смилкова.
"Една от водещите банки направи съвместна магистратура с нас. Това се случи и в застрахователния сектор", обясни тя.
От тази година съвместни програми се реализират и на ниво бакалавър.

в. 24 часа
√ Търсят 5000 работници в Пловдив, набират ги от страната
Организират срещи в Ловеч, Сливен, Стамболийски, Монтана и Бяла Слатина
Фирми от индустрията на Пловдив предприемат нови срещи с кандидати от региони с висока безработица, съобщиха от
"Тракия икономическа зона". В края на м.г. стартира инициативата за привличане на хора от места, където липсва
препитание. Големи компании сега ще се срещат с кандидати в следните общини: - 24 януари (вторник) - Ловеч /хотел
"Президиум Палас", 17:00 - 20:00 - 28 януари (събота) - Сливен /Читалище "Зора", 10:00 - 13:00 - 04 февруари (събота) Стамболийски /Читалище "Н. Й. Вапцаров", 10:00 - 13:00 - 10 февруари (петък) - Монтана /хотел "Огоста", 17:00 - 20:00 - 11
февруари (събота) - Бяла Слатина /Читалище "Развитие-1892", 10:00 - 13:00 Представители на фирмите презентират
свободните позиции и изискванията към тях. При готовност от страна на кандидатите могат да се проведат и интервюта на
място. Ще бъде представена и информация за възможностите за преместване и условията на живот в Пловдив. Община в
града на тепетата заявява подкрепата си за проекта и готовност да осигури достатъчно места в училищата и детските
градини за записване на децата при преместване на цели семейства. Планирано е изграждане на жилища за индустриални
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работници. Индустриалните предприятия в Пловдив доведоха до икономически бум в региона в последните години.
Продължава разкриването на нови работни места. Над 5000 души са необходими на предприятията в зона "Тракия" през
2017 г., като това включва както над 3000 нискоквалифицирани работници, така и специалисти със средно специално или
висше образование.

Българско национално радио
√ България спря износа на ток, за да се гарантират доставките за страната
Ж. Станков: Голямото натоварване преди дни показа, че електроенергийната система у нас е в добро състояние
Със заповед на енергийния министър Теменужка Петкова от 1.00 часа тази нощ износът на електроенергия от България е
спрян. Мярката се налага поради продължаващите тежки зимни условия, водещи до дисбаланс между производство и
потребление на електроенергия.
В предаването ни "Преди всички" заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че износът ще бъде
възстановен, когато обстановката в региона се нормализира. :
Ограниченията ще продължат докато обстановката, не само на територията на страна, а и в региона, се нормализира, за
да няма някакви сътресения и изкушения от това да има проблеми в нашата система. На енергийната борса държавните
предприятия продължават да продават количества, макар и малко занижени, като това нещо предварително е обсъдено
и с ЕК, по време на този период количествата да бъдат понижени – централата ни в АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-Изток
2“ подават по 50 мегавата към централата. Съответно, предвид това, че борсата функционира вече значително време, има
достатъчно други количества, които се продават на борсата и това й е създало ликвидност - има, както добра цена, така и
добри количества към момента, въпреки че част от количествата, от страна на държавните централи, бяха насочени към
доставките на НЕК, за да може да се захранват битовите потребители.
Целта на забраната за износ на електроенергия, която влиза в сила от днес, е да се гарантира сигурността на доставките за
нашата страна, подчерта той и заяви, че голямото натоварване преди дни е показало, че електроенергийната система у нас
е в добро състояние:
Благодарение на инвестициите, както в преносната система, така и в централите, за които отговаря Министерството на
енергетиката, са в добро със8тояние и могат да издържат такива пикове, даже имаше и резерви, които бяха изнасяни,
извън страната. Така че, мисля, че сигурността на гражданите, което ни е най-важно, и доставките, са гарантирани и не би
трябвало да има каквито и да е притеснения.
Заместник-министър Станков каза още, че след обстановката се нормализира, ще бъде анализирана цялата ситуацията,
резервите и системата.

в. Сега
√ Картелът при горивата затъна в административен батак
По производството срещу "ЛУКойл Нефтохим" тече "активно разследване"
Поредица от сложни административни процедури, обжалвания, изслушвания бавят приключването на сериала "картел
при горивата". В резултат на това скоро не се чакат и глоби за провинените шест фирми - "Лукойл България" ЕООД, "Еко
България" ЕАД, "Шел България" ЕАД, "ОМВ България" ООД, "Нис Петрол" ЕООД и "Петрол" АД. Това стана ясно вчера по
време на отчета на новото ръководство на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за първите му шест месеца на
управление.
Шестте фирми, уличени в договаряне на цените, обжалват определенията на КЗК за участието им в картел. Казусът
възникна през октомври, когато комисията обвини петролните фирми, а те можеха в 30-дневен срок да възразят и да
внесат становищата си. Впоследствие срокът бе удължен с нови 30 дни. Компаниите поискаха да падне тайната за фактите,
въз основа на които КЗК предявява обвиненията. Последвали са серия обжалвания пред Върховния административен съд,
стана ясно от думите на председателката на КЗК Юлия Ненкова.
Фирмите могат да поискат ново изслушване и евентуално да представят нови доказателства по случая. Те най-вероятно ще
се възползват от това свое право, което допълнително ще удължи времето до окончателното произнасяне на КЗК и
евентуалното налагане на глоби. По закон те са до 10% от оборота на провинената фирма за последната финансова година,
но също могат да се обжалват. Компаниите, които се признаят за виновни, могат да се разминат с глоба. По традиция
санкциите се обжалват, а след това най-често съдът постановява по-малки суми. През м.г. например КЗК е наложила 75
глоби и имуществени санкции за 14.5 млн. лв., от които реално са събрани едва 1.8 млн. лв.
В задънена улица е и производството за господстващо положение срещу "ЛУКойл Нефтохим". То започна още през
февруари с обвинението, че компанията е продавала по-скъпо на клиентите си в България, отколкото в чужбина, въпреки
че рафинерията има най-голям дял на родния пазар и повечето от големите вериги зареждат горивата си от нея.
Зам.-председателят на КЗК Димитър Кюмюрджиев обясни, че регулаторът е изпратил въпросници до играчите на пазара дистрибутори и търговци, за да се установи пазарното положение на нефтохима. Отделно от това трябвало да се назначи
и икономическа експертиза. "В момента тече активно разследване. Надявам се в рамките на 2017 г. да се произнесем",
подчерта Кюмюрджиев.
ОСОБЕН СЛУЧАЙ
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Шефката на КЗК е била разпитвана от прокуратурата по случая с продажбата на акциите на ЕВН, но преди три години - в
качеството й на бивш председател на надзорния съвет на Агенцията за приватизация, с чието одобрение продажбата стана
факт. Юлия Ненкова обясни, че сделката е минала през фондовата борса и е била одобрена от правителството, Комисията
за финансов надзор и Агенцията за приватизация. "Цената се определя от пазара и не може някой да бъде обвинен, че е
продал на по-ниска или по-висока цена", заяви тя. По случая "ЕВН" прокуратурата вече обвини бившия министър на
икономиката Трайчо Трайков, тогавашния му колега от финансите - Симеон Дянков, и бизнесмена Иво Прокопиев, тъй като
негова фирма е посредник по сделката.

Българско национално радио
√ Данъчно-осигурителната кампания тази година предлага нови възможности за облекчения
Данъчно-осигурителната кампания тази година предлага нови възможности за облекчения. Подробностите ще бъдат
представени от Националната агенция за приходите.
Родителите могат да намалят данъчната си основа и респективно данъка върху доходите си. Ако в семейството има едно
дете, единият от родителите му може да спести 20 лева. При две деца - сумата е 40, а при три и повече - 60 лева. При деца
с увреждания намалението на данъка е по-голямо.
До края на март можем да намалим данъка си за довнасяне с 5 %, ако подадем декларацията си по електронен път. За
първи път тази година се въвежда горна граница на облекчението от 1 000 лева.

БТВ
√ Променят някои от правилата при пенсиониране
НОИ ще изпраща уведомления на бъдещите пенсионери, но те ще имат по-кратък срок да подадат документите си
НОИ вече ще уведомява предварително хората кога навършват годините за пенсия и какви документи трябва да подготвят.
В замяна драстично се съкращава срокът, в който те трябва ги подадат.
В момента, в който придобият право на пенсиониране, хората имат два месеца да представят документите си, за да може
пенсията да им се изплаща от този момент. Досега разполагаха с шест месеца за това.
Причината е, че ситуацията и условията, при които се преценява правото на пенсия, вече са изменени и на хората не им е
необходим толкова дълъг срок, за да могат да обезпечат документално отпусканата им пенсията, обясняват от НОИ.
Ако изпуснат срока, пенсионерите ще получават парите си не от момента, в който имат право на тях, а от момента, в който
са подали документите си.
Осигурителният институт все още разработва реда, по който ще става уведомяването, като то ще започне след юни.
Съкратеният срок за подаване на документите обаче вече важи.
Експерти твърдят, че той е в ущърб на бъдещите пенсионери. Най-вече на тези, които са работили преди 1997 г., когато
НОИ нямаше електронен регистър.
Въвеждат се и други промени. Пенсионерите, които продължават да работят, ще могат да искат само веднъж годишно
актуализация на размера на пенсията си, а не както досега – многократно.
Съкращават се и сроковете, в които хората могат да обжалват решение на НОИ. Тези, които не са съгласни, ще имат един
месец за възражение. В съда вече няма да може да се доказва категориен стаж, т.е. работа при тежки условия, само със
свидетелски показания, каквито практики имаше досега

в. Сега
√ Депутатите оневиняват пешеходците при катастрофа на "зебра"
Пресичащите не са длъжни да преценяват скоростта и разстоянието от приближаващата кола, реши
транспортната комисия
Пешеходците да бъдат освободени от отговорността да се съобразяват със скоростта и разстоянието от приближаващата
се кола, когато пресичат на "зебра". Това предвижда промяна в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), внесена от
депутата от ГЕРБ Нели Петрова и приета от транспортната комисия в парламента на първо четене. Не отпада задължението
човек да се оглежда и да внимава при пресичане.
Новите текстове са предизвикани от серия скандални присъди срещу шофьори, убили хора на пешеходна пътека, и
тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС), с което бе определено, че пешеходецът също може да носи
вина при произшествие на "зебра". Преди няколко месеца ВКС намали присъдата по делото за смъртта на дъщерята на
Петрова - Лора. Тя бе блъсната от моторист на пешеходна пътека във Варна през 2011 г. Аргументът на съда бе, че момичето
е съпричинител на катастрофата, тъй като не се е огледало, преди да стъпи на пешеходната пътека. Решението доведе до
голям скандал, а правосъдният министър Екатерина Захариева и главният прокурор Сотир Цацаров поискаха тълкуване на
закона, тъй като в някои случаи съдилищата решаваха, че пешеходецът има вина, а в други - не. Ако предложенията на
Петрова бъдат приети, решението на ВКС на практика ще изгуби сила, защото то тълкува закона в предишния му вариант.
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"Всеки човек има право на живот и не може съдиите на ВКС да се опитват да вменят на пешеходеца вина, защото е решил
да пресече на място, което е регламентирано за това", заяви пред bTV Петрова. Тя обясни, че според промяната, ако се
докаже, че шофьорът е нарушил правилата, а пешеходецът - не, цялата отговорност ще се носи от водача.
Все още обаче не е ясно какъв ще е крайният вариант на текста. Шефът на КАТ Бойко Рановски заяви, че между двете
четения в зала се очаква да настъпят промени. Причината е, че правилникът за прилагане на закона разделя пешеходните
пътеки на два вида. Едните са т.нар. зебри, които са ясно обозначени с маркировка, знак или и двете. Другият вид са
пешеходни пътеки, които не са очертани, а са логично продължение на тротоарите и банкетите върху платното за
движение. Обикновено те са на по-рядко използвани кръстовища. Рановски заяви, че е призовал депутатите да уточнят в
кои случаи ще се прилага законът, ако бъде приет. "Ако пътеката е маркирана, сигнализирана, действително там
пешеходецът трябва да е с предимство и да не носи отговорност", каза Рановски. В другия случай обаче и шофьорът, и
пешеходецът трябва да се движат с еднакво повишено внимание.
Въпреки че ВКС не бе единодушен, мнозинството реши, че пешеходецът може да има вина за катастрофата дори ако
шофьорът е карал с превишена скорост. Против бяха председателят на ВКС Лозан Панов и съдия Севдалин Мавров, който
участваше в състава по делото за смъртта на Лора и тогава също бе против. "Не може да се изисква от пешеходците вярна
преценка за всички характеристики на приближаващи МПС, които могат да рефлектират върху спирането им преди
пешеходната пътека. Още по-малко да са в състояние да преценят скоростта им на движение поради възрастови
особености, житейска зрялост, умствена недоразвитост, болестно състояние, умора, разсеяност и др., предвид
задължението на водачите на МПС да се движат с разрешена скорост и да намалят на местата от пътното платно,
обозначени с пешеходни пътеки", записа в мотивите си Мавров.
Друга промяна, която се очаква депутатите да гласуват, е за отпадането на затъмнените стъкла. Тя бе приета с последното
изменение на ЗДвП, но предизвика бурна реакция от страна на търговци на фолио за автомобилни стъкла и шофьори и
вероятно ще отпадне дни след влизането си в сила. Промяната забранява затъмняването на задното панорамно стъкло. В
социалните мрежи и форуми обаче се появиха възражения, че в много от случаите стъклата са затъмнени фабрично.
Последните промени в закона трябва да влязат в сила на 21 януари. Сред множеството нови текстове са тези, които
предвиждат сваляне на номерата на нарушители по пътя. Мярката обаче ще важи само за собствениците на колите, което
спасява от санкция шофиращите лизингови коли.
ДРОГИРАНИ
Над 1500 шофьори са хванати да карат след употреба на наркотици през миналата година. Това заяви пред БНТ Росен
Рапчев от националната полиция. Най-голям е броят на нарушителите в София, Пловдив и Бургас, но дрогирани са хващани
и в по-малки населени места. "Няма география при употребата на наркотични вещества", заяви Рапчев.
СЕЗОННО
Вече ще може да се сключва сезонна "Гражданска отговорност", решиха вчера депутатите. Според окончателно приетите
в Кодекса за застраховане промени застраховката ще може да се сключва за по-малко от 12 месеца, но минимум за 30 дни.
Очаква се промяната да засегне най-вече собствениците на мотори, които не карат през зимата. Досега те многократно
протестираха, че са принуждавани да сключват застраховка за цяла година.

в. 24 часа
√ Няма да има дневна винетка за колите
Дневна винетка за леки автомобили няма да има, стана ясно след заседание на регионалната комисия. Предложението
за промени бе оттеглено от вносителите Мартин Димитров и Петър Славов. Причината - запознали се с аргументите на
Агенция "Пътна инфраструктура", че няма да бъде икономически изгодно. През декември парламентът на първо четене
въвеждане на дневна и тримесечна винетка за леките автомобили.
Три милиона лева би трябвало да са постъпили в хазната през миналата година от глоби на шофьори, които карат без
винетки, става ясно от писмен отговор на вътрешният министър Румяна Бъчварова до депутатите от РБ. През 2016 г. 8124
водачи без задължителния стикер са били засечени от полицията. Общият размер на наложените им глоби е 3 100 470
лева. Към 3 януари 2017 г. обаче едва 1791 платили наложената санкция, а 6333 не са го направили.

в. 24 часа
√ Три комисии гласуваха 2 млрд. лв. за саниране
Два милиарда лева “бюджет” за саниране гласуваха на второ четене три парламентарни комисии в четвъртък бюджетната, регионалната и енергийната. В бюджетната комисия точката предизвика скандал и депутатите от “БСП - лява
България” напуснаха заседанието. “Предложението влиза в последния момент и без задължителната обосновка за
отражението и върху бюджета”, заяви Румен Гечев и настоя то да отпадне от дневния ред. С 6 на 6 гласа обаче проектът
остана за гласуване в комисията и бе приет с вота на ГЕРБ, ПФ, РБ и БДЦ. “С увеличаването на бюджета и на срока на
действие на програмата за саниране тя излиза извън тригодишната финансова рамка и това налага одобрение от
парламента”. Така строителният министър Лиляна Павлова обясни пред депутатите от регионалната комисия влизането ѝ
в дневния ред на парламента. Според нея такъв тип програми трябва да има през следващите поне 10 години.
Министърката бе категорична, че санирането не трябва да се политизира и че трябва да се разшири, за да обхване и
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еднофамилните сгради. “Средствата за първия милиард са обезпечени и са в БНБ. От тях ще се разплаща към ББР за
възстановяване на извършени разходи по завършени и въведени в експлоатация сгради”, каза Павлова. С друго свое
решение бюджетната комисия разреши малките казани за варене на ракия да са с вместимост до 1000 вместо до 500 литра.
Така специализиран малък обект за дестилиране ще е с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който
ще може да се произвежда ракия от грозде и плодове - собствено производство, за лично потребление, до 30 литра
годишно на семейство, записаха депутатите с поправка на второ четене в Закона за акцизите и данъчните складове. По
предложение на Валери Симеонов от Патриотичния фронт депутатите върнаха и стария запис, който разрешава ракия да
се вари през цялата година, а не само от 1 юли до 31 декември. След предложение от Националното сдружение на
общините бюджетната комисия отмени и задължението на кметовете да правят регистри за казаните и да събират
акцизите от тях. Така ако предложенията минат и в пленарната зала, митничарите отново ще контролират варенето на
ракия в селските казани.

Медиапул
√ Ръст на строящите се офиси и на наемите в София
Спад на свободните офис площи в София до 10 на сто в края на 2016 г., ръст на строящите се нови офис сгради и повишаване
на наемите. Това показва изследване на пазара на офис площи на MBL|CBRE за последното тримесечие на изминалата
година.
През 2016 г. са наети 125 000 кв.м първокласни офис площи (клас А и Б). Така без наемател остават 175 000 кв.м в края на
декември, което е спад с 43 000 кв.м спрямо края на 2015 г.
Силен ръст отбелязват офис площите в строеж, които достигат до 274 000 кв. м - най-високото ниво от 2012 г. насам. Според
консултантската компания това се дължи на подобрените нагласи сред инвеститорите за българския пазар.
"Офис площите в строеж са планирани да бъдат пуснати в експлоатация през следващите четири години. За тази година се
очаква да бъдат завършени 147 000 кв. м, което е около 54% от всички в процес на строителство, като половината от тях
вече са отдадени под наем", коментира Росен Григоров, заместник-мениджър "Консултантски услуги и оценки" в
компанията.
Ръст отбелязват и наемните нива на офисите. За първокласните сгради (клас А) те са се повишили с 6.8% на годишна база
и достигат до 12 – 14 евро/кв. М в края на годината. Това се дължи на по-големия обем предлагани офис площи в нови
сгради, за които собствениците оферират по-високи нива в очакване да се възползват от възходящия тренд на пазара,
коментират от MBL|CBRE.
При офисите от клас Б нивата остават сравнително стабилни и с някои изключения варират предимно между 6.5 - 9 евро/кв.
м според локацията и характеристиките на сградата.
Тенденцията за наемните нива в средносрочен план остава за растеж с оглед на запазващото се високо търсене и поради
факта, че първо се заемат офис площите с по-ниски наеми, което за 2017 г. ще ограничи избора до по-скъпи офиси. От
консултантската компания смятат, че са възможни по-резки увеличения на наемите от страна на наемодателите към
средата и края на 2017 г.
Високото търсене на качествени офиси и подобреното настроение сред инвеститорите води до по-високи очаквани цени
при сключване на потенциални сделки, респективно по-ниска доходност.
За качествените офис сгради, с характеристики на инвестиционни активи, очакваните нива на доходност са между 8 – 8.5%.

Капитал
√ Браншовият съюз възрази срещу изследването на "Активни потребители" за лютеницата
Преработвателите на плодове и зеленчуци не приемат методите, по които е направен сравнителният тест
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци не приема резултатите от сравнителния тест на индустриални
лютеници, проведен от асоциация "Активни потебители". Това стана ясно на пресконференция, в която участваха
производители, включително и от компании, чиито продукти не са били обект на проучването.
Преди дни "Активни потребители" представи резултати от тестване на 12 индустриални и 3 домашни лютеници.
Организацията изследва водно съдържание, мазнини, белтъци, сол и акцентира върху високото според нея съдържание
на прости захари в проверените продукти. Още преди официалното оповестяване на резултатите обаче тъкмо от "Активни
потебители" съобщиха, че проверката е открила олеамид в лютеницата на "Идеал продукт" – Перущица, и че това е
наркотик. Последва опровержение и от токсиколози, и от Агенцията по безопасност на храните, че олеамидът не е
наркотично вещество и че категорично не влияе върху нервната система. От агенцията заявиха също, че не са открили
нарушения във фирма "Идеал продукт".
Методите на проверка
"Не приемаме начина, по който е проведено изследването от "Активни потребители", както и начина, по който се тълкуват
резултатите от него", заяви председателят на браншовия съюз Константин Ламбрев. По думите му сравнителният тест е
направен в неакредитирана лаборатория и по неакредитирани методи за изследване. "Това поставя под съмнение
стойността на проучването, защото при различните методи за една и съща проба могат да бъдат установени разлики в
пъти", уточни Ламбрев.
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По думите му от "Активни потребители" не са описали начина на вземане на пробите. "Обикновено проверяваните
продукти се вземат само от големи вериги в столицата, а половината от продажбите на лютеница се извършват в малки
търговски обекти. Освен това в страната има над 90 марки лютеница. Затова изследването не е представително за пазара,
но носи негативи за всички производители", обобщи Константин Ламбрев.
Преработвателите отрекоха и твърденията, че влагат в лютеницата повече захар и повече сол, отколкото би трябвало. Те
съобщиха, че работят по браншови стандарт, приет през 2011 г. (виж карето).
Фирмите в сектора не одобряват и поведението на "Активни потребители". Пробите за сравнителния тест са взети през
август, а резултатите се обявяват в началото на януари. "Ако наистина са открили наркотик или опасно за здравето
вещество, защо не са алармирали веднага Агенцията за безопасност на храните, за да се предпазят потребителите, защо
не са нотифицирали Европейския съюз по специалната система за известяване", попита д-р Светла Чамова, председател
на Съюза по хранителна промишленост, който обединява всички браншови организации в сектора.
Има ли олеамид
От "Идеал продукт" - Перущица, също възразиха срещу резултатите от проверката. "Никой не се е свързал с нас, никой не
е подавал сигнал до нас, ние разбрахме, че се твърди, че има олеамид в наша лютеница, когато от Агенцията по
безопасност на храните дойдоха на проверка миналата седмица. Проверката обаче показа отсъствие на нарушения",
съобщи изпълнителният директор Рангел Пинджев. По думите му фирмата е започнала свое вътрешно проучване. "Не сме
виждали протоколите на "Активни потребители", а въпросната партида е изчерпана преди месеци", каза още Пинджев и
категорично отрече, че компанията използва доматено пюре от Китай. Той съобщи, че засега няма спад в продажбите на
компанията, но очаква това да се случи. По думите му компанията обмисля възможността да потърси правата си по
съдебен път.
"Имаме собствени лаборатории, въвели сме системи НАССР за контрол на критичните точки, отделно от това сме въвели
международни стандарти за качество и безопасност, като IFS например. Подлежим на непрекъснат контрол както от
Агенцията за безопасност на храните, така и от международни одитори. Непрекъснато изследваме микробиологичните
показатели, проверяваме за съдържание на ГМО, тежки метали и пестициди. Никой не си позволява да влага опасни
вещества", заяви Иван Янков, генерален директор на "Олинеза".
От Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци обявиха, че са изискали от "Активни потребители" протоколите от
сравнителния тест, както и референтни проби от изследваните марки лютеница, за да направят за своя сметка повторен
анализ в акредитирана лаборатория. "Засега имаме отказ да ни бъдат предоставени протоколите", съобщи Антоанета
Божинова, изпълнителен директор на браншовата организация.
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