Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ АИКБ призова Европейския парламент да активизира усилията си за прилагане Стратегията за кръговата икономика
"Приветстваме инициативата на Европейския парламент за структурирано обсъждане на потенциала на всички
заинтересовани страни – работодатели, социални партньори и структури на организираното гражданско общество, в
процеса на преход от традиционна, линейна, към кръгова икономика. Този процес изисква промяна на съзнанието и
нагласите на цялото общество и ролята на услугите от общ интерес е незаменима". Това заяви д-р Милена Ангелова, главен
секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и вицепрезидент на Европейски център на
работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес - СЕЕР
(http://www.ceep.eu/) на конференция "Ролята на услугите от общ интерес в прехода към кръгова икономика", която се
проведе на 19 януари в Европейския парламент в Страсбург. Конференцията е организирана от Интергрупата по
обществени услуги към Европарламента (https://en.wikipedia.org/wiki/Intergroups_in_the_European_Parliament). Участие в
дискусията взеха и членовете на ЕП и съпредседатели на групата г-н Денано и г-жа Матиас, както и докладчикът по
въпросите на кръговата икономика на ЕС г-жа Бонафе. АИКБ, като единствен изразител на интересите на доставчиците на
услуги от общ интерес, представи тяхната позиция в дебата, като призова и за промяна на дефиницията за малки и средни
предприятия, така че в обхвата й да попаднат повече български компании.
"В кръговата икономика трябва да участват всички компании – малки, средни и големи, публични и частни. Що се отнася
до услугите от общ интерес, в прехода към кръгова икономика трябва да се включат всички сектори – управлението на
отпадъци и води, енергетика, транспорт и др.", посочи д-р Ангелова. В позицията на Постоянната проучвателна група
"Услуги от общ интерес" към Европейския икономически и социален комитет - ЕИСК (http://www.eesc.europa.eu/), на която
д-р Ангелова е президент, се посочва, че "От съществено значение е да се пристъпи към политика на по-съществено
приобщаване на малките и средните предприятия на европейски ниво в процеса на преход към кръгова икономика".
ЕИСК призовава Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕFSI) да бъде в по-голяма степен насочен към проекти
от кръговата икономика. "Жизнено важно е да се осъзнае, че инвестирането в тази област има съществен принос към
постигането на общите цели на Плана Юнкер за по-висок растеж, заетост и устойчивост. Това е още по-валидно за
инвестициите в кръговата икономика, които включват проекти, използващи нови за пазара технологии и които са порискови от конвенционалните инвестиции", подчерта д-р Ангелова.
По време на конференцията, д-р Ангелова призова стратегията за кръговата икономика да започне да се прилага без
повече забавяне – както на европейско равнище, така и в страните-членки на ЕС, включително посредством насърчаване
на обмена на добри практики между тях. "Наред с бързото приключване на прегледа на законодателството, свързано с
управлението на отпадъците, ние също така предлагаме приоритетно преразглеждане на директивата за торовете и
стратегията за пластмасите и пластмасовите отпадъци, както и равнопоставено третиране на отпадъците на общинско
равнище". Според д-р Ангелова в йерархията на управлението на отпадъците на първо място трябва да бъде поставена
превенцията от генериране на отпадъци, последвана от подобряване на продуктовия дизайн, което ще допринесе за
удължаването на жизнения цикъл на продуктите и тяхната трайност, както и ще помогне за оптимизиране на бъдещата им
повторна употреба и рециклиране.
"Необходимо е да се извърши амбициозно преразглеждане на директивата за екодизайна и плана за действие към нея.
Европейските разпоредби за еко-етикетирането трябва да бъдат адаптирани и опростени, за да улеснят гражданите при
взимането на решение в полза на ресурсноефективни продукти", посочи д-р Ангелова.
През декември 2015 г. Европейската комисия прие пакет от мерки за преход от линеен модел на икономически растеж
към кръгова икономика с цел повишаване конкурентоспособността, както и стимулиране на устойчива икономика и
създаване на нови работни места. Пакетът мерки включва законодателни предложения относно отпадъците и всеобхватен
план за действие, чиято крайна цел е стойността на продуктите и материалите да се запазва възможно най-дълго време,
генерирането на отпадъци и използването на ресурси да бъдат сведени до минимум, а продуктите при достигне края на
жизнения си цикъл да се използват многократно за създаване на допълнителна стойност.
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√ Румен Радев ще разчита на експерти за служебното правителство
Нямам амбицията да се бъркам в работата на което и да е правителство, каза новият държавен глава
Президентът Румен Радев, който днес встъпва в длъжност, заяви в първото си интервю, след като положи клетва, че ще
разчита на експерти за служебното правителство, което ще назначи. Той беше категоричен, че няма да иззема функциите
на премиер и няма да се бърка в работата на който и да е кабинет.
"БСП по никакъв начин не влияе на моя избор, но това не означава, че си забранявам да си вземам хора от ляво. Много
важно е да запазя своята независимост, своята субективна преценка и свободата да вземам сам решения", посочи Радев
пред БНТ.
"Искам това да бъде едно ефективно правителство, което да преведе България в тези наистина няколко трудни месеца до
следващото легитимно избрано правителство. Затова ще разчитам на експерти. Трябва да е ясно, че служебното
правителство няма задача да изработва политики, то просто трябва да управлява държавата до следващото правителство",
подчерта Радев.
"В никакъв случай нямам амбицията да се бъркам в работата на което и да е правителство, но президентът по своите
правомощия има правото да задава въпроси. Има правото да настоява политиката на едно правителство да върви в посока
интересите на българските граждани", заяви още Радев и увери, че няма намерение да иззема функциите на премиер.
"Във външната политика ще се старая тази политика да се формира на основата на българския национален интерес в
рамките на съюзите, в които членуваме", заяви Радев.
"Няма да изказвам съмнения, че България няма да се справи с председателството на съвета на ЕС. Напротив ще положим
всички сили и съм убеден, че България ще бъде достоен председател. Със сигурност няма да давам съвети на други
държавни глави, със сигурност на президента на САЩ", каза Румен Радев.
Новият президент Румен Радев смята, че няма място за обиди, след като по време на първата си реч в парламента
народните представители се разшумяха. "Някои от депутатите, още в началото на моята реч, открито демонстрираха липса
на уважение към българската държавност. За депутатите бедността е скучна тема, те нямат този проблем", коментира той
в интервю за БНТ. Имам хора, с които да се съветвам. Но е и плюс, че не съм обременен от политиката, допълни той. "Важно
е да запазя своята независимост, обективна оценка и свободата да вземам сам решения", допълни той.
Според него с вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъдат добър екип, защото работят в синхрон.
"Нямам намерение цял мандат да отговарям на неуместни въпроси", заяви той на въпрос за подозренията за промяна в
евроатлантичестата ориентация.
Като президент Радев със сигурност ще запази "Българската Коледа". Определи и като много добра инициатива на Росен
Плевнелиев откриването на президентската библиотека и обеща да я развива.
"Ще променя и много неща най-вече в областите, където имам правомощия по конституция. Най-вече за въоръжените
сили, където отливът трябва да бъде спрян", категоричен бе Радев.
Ще настоява проектите за модернизиране на въоръжените сили да са полезни и за икономиката.

Българско национално радио
√ Депутатите гласуваха въвеждане на годишни, тримесечни, месечни, седмични и дневни винетки
От първи януари 2018 година се въвеждат винетки за една година, за три месеца, за един месец, за една седмица и за един
ден. Депутатите гласуваха на второ четене поредните промени в Закона за движение по пътищата.
За превозни средства с максимална маса 12 или повече тона, както и пътни превозни средства, които имат максимална
допустима маса по-малка от 12 тона, ще се издават годишна, месечна, седмична и дневна винетки. За автомобили,
предназначени за превоз на пътници с не повече от 8 места за сядане и пътни превозни средства с повишена проходимост,
ще се издава годишна, тримесечна, месечна и седмична винетка. Срокът за валидността на винетките ще започва от датата
на тяхното закупуване.
Въвежда се и компенсаторна такса за транзитно преминаващите през страната автомобили. Така водач, който се е движил
по републиканските пътища без заплатена такса за използването на пътната мрежа, ще заплаща такса, която му дава право
да довърши своето пътуване в рамките на 24 часа. Депутатът от ГЕРБ Александър Ненков уточни: Ще има стимул да плати
тази компенсаторна такса на мига, в който бъде спрян. В противен случай той няма да може да продължи движението със
своя автомобил.

Дарик радио
√ Гръцките фермери се отказали от блокадата на границата ни
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Гръцките фермери са се отказали от блокадата на границата ни в понеделник, съобщи БНР, цитирайки Йордан Арабаджиев
от Съюза на международните превозвачи.
Все още българските превозвачи не са получили обезщетения за миналогодишното затваряне на границите и са готови с
контрамерки, ако в последния момент гръцките фермери променят мнението си, допълни Арабаджиев.
"Ако все пак се стигне до блокада, ние ясно заявихме нашите намерения единствено с недопускане на гръцка земеделска
продукция и риба на територията на България - било като внос, било като транзит", каза той.
Йордан Арабаджиев съобщи още, че българските превозвачи са сезирали гръцката прокуратура за ежегодните блокади на
границата.

в. 24 часа
√ Предлагат токът да се плаща на равни месечни вноски
Сметките за декември по-високи с 15%, средно 58 лева
313 киловатчаса е средното потребление на домакинствата в Западна България през декември. Това е с 15% повече в
сравнение със същия месец на 2015 г., съобщиха от ЧЕЗ. Пресметнато в пари, по-голямото ползване на ток ще увеличи
сметките средно на 58 лв. при 50 лв. за декември 2015 г. Тези данни бяха обсъдени на заседание на потребителския
съвет към ЧЕЗ. Една от мерките, които са дискутирани, е възможността токът да се плаща на равни месечни вноски,
каквато възможност има при парното. “Посочените стойности са осреднени за целите на статистиката. Сметката на всеки
клиент се формира на база индивидуалното потребление. Фактурите на някои клиенти може да бъдат с леки промени
или без промени, докато при сметките на други увеличението да е значително в зависимост от начина на отопление,
използваните електроуреди и други фактори”, заяви Димчо Станев, директор “Обслужване на клиенти” в “ЧЕЗ България”
ЕАД. Потребителският съвет е обсъдил възможностите за оптимизиране на потреблението и разходите през зимата.
Освен възможността за плащане на равни месечни вноски, каквато е практиката в редица европейски държави, важни
били и мерките за енергийна ефективност в дома. От ЧЕЗ изброяват и някои от съветите за по-малки разходи на ток.
Например да се намалява температурата в помещенията, да се подгряват пералнята и бойлерът до по-ниски
температури, да се изключват електроуредите от мрежата, когато не се ползват. Мерки за енергийна ефективност като
подмяна на дограмата, саниране на жилищата, използване на уреди от висок енергиен клас и други водят до намаляване
на месечната сметка за ток с 15 до 30%. Членовете на потребителския съвет се обединиха и за подкрепата за енергийно
бедни.

в.Сега
√ Бизнесът губи милиони заради суровата зима
Транспортните и търговските фирми са сред най-засегнатите
Българският бизнес регистрира загуби в милиони заради снега и затруднения достъп до част от българските градове и села.
Поредна седмица част от магистрала "Тракия" се затваря, камиони чакат часове по границите със съседите, а в четвъртък
Гърция дори затвори временно границата си с България на "Промахон" и "Илинден".
Най-потърпевши са търговията, спедиторските услуги, туризмът, строителството и дори недвижимите имоти, твърдят от
Българската стопанска камара (БСК). Част от загубите идват от бума на разходите за отопление на цехове, офиси, магазини
и т.н. Това се оказва също толкова сериозен проблем, колкото и пропуснатите срокове за доставки и съответните
неустойки, изтъкват от БСК. "Болничните и отпуските в този период също генерират загуби за бизнеса", коментира зам.шефът на камарата Камен Колев пред БНР. Отразяват се и закъсненията за работа заради трудното или невъзможно
придвижване в снега.
Заради капризите на времето предприятията се оказват принудени да свиват производството "Важно е работодателят да
е гъвкав, да се съобразява с обстановката и да преориентира работниците и техните задачи за деня", обясни бизнесменът
Щелян Калчев.
Тежката зима, съпроводена с блокирани шосета, закъснения, отменени пътувания, анулирани почивки и екскурзии, носи
сериозни загуби на туризма и на транспортните фирми. "Това са милиони левове загуба всеки ден, а има продавачки на
билети, има данъци, има осигуровки, които трябва да се плащат в края на месеца... Няма как да се компенсират", посочи
Галя Топалова от Сдружението на автобусните превозвачи. По данни на Асоциацията на автомобилния транспорт от
затварянето на пътищата един тир губи средно по 250 евро. Най-големият проблем обаче е, че автокомпаниите рискуват
да бъдат изместени от конкуренти.
ДОСТАВКИ
Проблеми с доставките са имали и част от големите хранителни вериги, показа справка на в. "Сега". От "Кауфланд" увериха,
че се справят, но признават, че достъпът до магазините в Североизточна България е бил "усложнен". "С оглед времето
неизбежно регистрирахме леко забавяне на доставките", коментираха от веригата. Трудности са срещнали и от "Лидл". "За
съжаление дори нашата логистика не успя да преодолее тежката пътна обстановка на места, като Силистра например, в
резултат на което доставките ставаха в приемливи срокове, за да бъде удовлетворено търсенето, включително и на стоки
от първа необходимост", обясниха от компанията.
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Медиапул
√ Близо 1/2 от иновативните европроекти са в Северозапада
Сто и деветнадесет фирми получиха над 95 млн. лв.
Близо половината (48%) от иновативните европроекти ще бъдат реализирани в Северозападна България. Общо 119
проекта на стойност над 95.8 млн. лв. са одобрени по процедурата "Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията", която се финансира от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"(ОПИК) 2014 - 2020 г.
Целта е намаляване на дисбаланса между регионите в България, подпомагайки работещи производства, които водят след
себе си добавена стойност и устойчиви работни места, каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, която
връчи в петък договорите на компаниите.
По процедурата се финансират работещи фирми, така че те да подобрят производствения си процес чрез въвеждане на
високи технологии и производство на по-добри стоки и услуги, които да са експортно ориентирани, посочи Везиева.
Интересът към схемата е бил изключително голям. Подадените проектни предложения са били 532 в четирите тематични
области от Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
Най-много са били проектите от областите "Мехатроника и чисти технологии" – 51, и "Нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии" - 31, посочи Везиева.
Останалите са в посока "Индустрия за здравословен живот" и "Биотехнологии, ИКТ и информатика".
За първи път по тази процедура информационната система за еврофондовете ИСУН 2020 е приложена за извършване на
оценката на проектите, каза Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност".
Това означава, че кандидатите са можели да наблюдават през интернет движението на проектите и оценяването им.
През 2017 г. ще бъде обявена нова процедура за разработване и внедряване на иновации. Това ще даде възможност
всички малки и микро предприятия, които са останали в резервния списък с качествени проекти, да кандидатстват отново
за финансиране, каза Пенева.

Българско национално радио
√ Четиринайсет български фирми участват в световното изложение за земеделие и храни "Зелена седмица"
Четиринайсет български фирми участват със свои продукти в започващото днес световно изложение за земеделие, храни
и градинарство "Зелена седмица" в Берлин.
Изложението е една седмица и всяка година привлича над половин милион посетители.
България участва за 28-и път със своя щанд в 82-годишния форум. На площ от 140 кв.м родните фирми ще представят пред
претенциозната публика традиционни храни и напитки, като панагюрска луканка и филе "Елена", малиново и къпиново
вино, биосокове, екологичен мед, сушени плодове, биволско, овче, козе и краве сирене, кашкавал и подправки.
Успоредно с Панаира на храните и земеделските стоки в Берлин протичат и сериозни политически форуми. Българският
министър на земеделието в оставка Десислава Танева тази година ще участва в Срещата на върха на земеделските
министри, която ще бъде под надслов "Земеделие и води – ключът за изхранването на света".
Страна-партньор на събитието през 2017 г. е Унгария. Преди два дни правителството одобри участието на България като
официална страна-партньор на най-голямото земеделско изложение "Зелена седмица" през 2018 г. Ефектът от
партньорството обикновено е престиж и реклама за съответната страна.

в.Стандарт
√ Търгуват 70 компании от Европа на родната борса
На Българската фондова борса (БФБ) скоро ще могат да се купуват и продават акции от около 70 европейски компании.
"Проектът е задвижен и се очаква в рамките на следващите 3 до 4 месеца да сме го реализирали. Идеята е добре приети
и се предвижда търгувани акции на европейските пазари да могат да бъдат достъпни през пазара на БФБ. Касае се някъде
за около 70 компании", коментира за "Стандарт" Васил Големански, изпълнителен директор на "БФБ-София". По думите
му това ще бъде от голяма полза за фондовата борса у нас. На нея ще се търгуват допълнителни инструменти, които ще
повишават оборота и разпознаваемостта на борсата по света и у нас. Тези инструменти и в момента се купуват - обикновено
от институционални инвеститори като взаимни фондове, пенсионни компании и застрахователи. Просто ще им дадем полесен достъп до тях, каза Васил Големански.
Той потвърди, че се очакват две сигурни IPO-та (Initial public offering) на БФБ през 2017 г. "Детайлната информация от кои
сектори са и кои са компаниите, нека оставим да разкрият самите те, когато дойде време", заяви Големански.
Изпълнителният директор на "БФБ-София" добави, че усилено продължава работата по стъпките от Стратегията за
развитие на капиталовия пазар у нас, която беше приета през ноември 2016 г., въпреки нестабилната политическа ситуация
в страната ни в момента. "Разместиха се малко като приоритети и срокове набелязаните мерки, защото някои от тях
изискват законодателни промени, които по разбираеми причини в момента не можем да реализираме. Концентрирали
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сме се основно върху такива, които зависят изцяло от нас и от институциите на пазара, говорим за борсата, Централния
депозитар, Комисията за финансов надзор (КФН) и т.н.", каза Васил Големански.

в.Труд
√ Продават по 150 жилища на ден в София
Брокери: Предлагането е кът, а кандидат-купувачите – много
Квадратният метър ново строителство върви около 900 евро
Засилен интерес на кандидат-купувачите продължава да движи пазара на имоти в София в началото на 2017 г. Брокери от
водещи агенции признават, че на ден в столицата се сключват по 140-150 сделки. По думите им предлагането е кът, а
кандидат- купувачите много, част от които жители на по-малки населени места.
“Ако се появи добър имот на пазара, той се купува за броени дни”, коментира след поредната си продажба експертът
Борис Тодоров. По думите му в София в момента квадратният метър ново строителство върви около 900 евро. В луксозния
сегмент, понеже липсва предлагане, може да се купи имот на зелено от 1200 до 1800 евро/кв. м в кварталите “Изток”,
“Изгрев”, “Иван Вазов”. Най-предпочитаните райони остават центърът и югоизточните квартали – “Лозенец”, “Дианабад”,
“Мусагеница”, “Кръстова вада”, “Манастирски ливади”.
По-достъпни цени желаещите за ново жилище могат да намерят в западната и северозападната част на София – “Надежда”,
“Толстой”, “Люлин”, “Западен парк”, където тухлен апартамент ново строителство може да се купи за 750-850 евро
квадратния метър.
Според равносметката на няколко агенции спадът на лихвите по депозитите и намалението на лихвите по ипотечните
кредити са друг фактор за растящия интерес към пазара на жилища в София. Според анализите само за 2016 г. средните
покупни цени са се увеличили с около 12% на годишна база.
“Получи се недостиг на качествени имоти и много от купувачите не успяха да намерят своите жилища и се принудиха или
да изчакат, или да се включат на зелено в някой проект”, обобщава Тодоров.

в.24 часа
√ Сделки с дългове за 2 млрд. лв. през 2017 г.
Тенденция е да се предлагат за продажба повече корпоративни и обезпечени
Проблемните вземания и сделките с тях се превърнаха в истински бизнес заради кризата, когато голяма част от заемите не
се обслужваха редовно. А след стрес тестовете на банките този бизнес започва да расте, а обемът му да достига значителен
размер. Според оценка на компании за събиране на дългове през миналата година са били продадени дългове за 1 млрд.
лв. А за тази година се очаква този пазар да се удвои и да стигне 2 млрд. лева. Като това са пари извън неплатените
задължения, които съществуват към телекоми и дружествата за битови услуги. Най-активните участници в този бизнес са
преобладаващо чужди компании. Това са “ЕОС Матрикс”, “Фронтекс интернешънъл”, “Агенция за събиране на
вземанията”, “AПС България”, “Кредит инкасо”. Сред тях успява да се промъкне и една българска - “С.Г. Груп”.
“Еос Матрикс” например купиха от Първа инвестиционна банка портфейл потребителски, необезпечени задължения за 70
млн. лв. В друга сделка с Пощенска банка компанията за събиране на вземания успя да договори покупката на заеми за
280 млн. лв. на Пощенска банка. “ОТП факторинг България” пък продаде микс от потребителски обезпечени и
необезпечени заеми за 31 млн. лв. на “Фронтекс”. Твърди се, че “Агенция за събиране на вземания” е спечелила поръчка
на “Уникредит кънсюмър файненсинг” за ежемесечно изкупуване в продължение на две години на потребителски и
стокови заеми. Те са с просрочия от 180 до 300 дни. През миналата година имаше десетина по-големи сделки, при които
се продаваха в пакет проблемни вземания, а търгове за по-малки обеми има постоянно. Като тенденция се оформя появата
на повече корпоративни и обезпечени дългове, които се предлагат за продажба. През 2015 г. чешката “AПС България” купи
корпоративен портфейл за 30 млн. евро В началото на 2016 г. Прокредит банк продаде малък пакет от необслужвани
кредити за 24 млн. лв. на “Еос Матрикс”. В началото на тази година бе сключена още една сделка за продажба на фирмени
кредити. Миналия вторник от съобщение на Уникредит Булбанк стана ясно, че финансовата институция е продала
необслужвани обезпечени и необезпечени кредити на корпоративни клиенти от 93 млн. евро. Купувач е “Агенция за
събиране на вземания”, която е съсобственост на норвежкия B2Holding. Това е най-голямата до момента сделка за
портфейл от корпоративни банкови заеми. И е първа подобна продажба на най-голямата банка в страната. През тази
година се очаква приключването на още една голяма сделка. Става въпрос за портфейл на “Хета асет резолюшън
България”, която преди това се казваше “Хипо Алпе - Адрия лизинг България”. Обемът е общо 130 млн. евро на
необслужвани задължения по лизингови договори плюс 37 млн. евро дължими лихви. 90% от задълженията са фирмени.
При тях активите са иззети, а компанията има и записи на заповед като допълнително обезпечение. Задълженията са от
преди близо 10 г. - почти на прага на изтичането на срока на абсолютната давност. Поради това се очаква цената на
сделката да не е много висока - максимум до 15% от номинала Общата сума на необслужваните заеми в банковия сектор
в България е близо 5 млрд. лева. Банките със сигурност няма да я получат при продажбите, тъй като тези сделки се сключват
на цени от 5 до 30% от номинала. Най-евтини са потребителските и стоковите кредити, които са без обезпечения. При тях
цената рядко надхвърля 5% от номинала. Заради липсата на обезпечение, което да бъде продадено, ако заемът не се
върне, те са и най-продаваните на пазара на дългове. Въпреки ниските цени това е чиста печалба за банките, които вече
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са провизирали лошите вземания. А и си спестяват допълнителни разходи по събирането им. Обезпечените заеми обаче
се търгуват доста по-скъпо. Те се продават в диапазона от 80 до 95% от номинала. Но рядко се предлагат, тъй като банките
обикновено предпочитат да усвоят обезпечението и да го продадат, за да си върнат по-голяма част от отпуснатия заем.
Увеличение на обема от дългове, които ще се пуснат за продажба през тази година, обаче не кара фирмите за събиране на
вземания да чакат спадане на цените на сделките. За тяхното ниво основен фактор продължавал да е времето на
просрочието на задълженията. Колкото по-дълго е то, толкова по-ниска е цената. Все пак при корпоративните вземания,
които са обезпечени, събирането на дълга е свързано с по-големи разходи за юридически услуги и административни такси.
Въпреки раздвижването при фирмените заеми не се очаква особено голямо увеличение на обема за продажба. Без
арбитраж за неплатена сметка Потребителските спорове ще се разрешават извън арбитражните съдилища. Това означава,
че в тях ще решават само спорове между търговци. Тези промени в Гражданския процесуален кодекс гласуваха
окончателно депутатите. Така предварителните арбитражни клаузи в договорите на потребителите с различни компании
ще се смятат за нищожни. “След обнародването на промените всички български граждани, които получат съобщения за
това, че са съдени от арбитражен съд, спокойно могат да ги хвърлят в кошчето”, обяви в парламента омбудсманът Мая
Манолова. През миналата година тя започна законодателната инициатива срещу частния съд. Страните по имуществен
спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение
върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение, записаха депутатите. Извън това спорът може да
бъде възложен за решаване от арбитражен съд, когато едната страна е потребител и има такава договореност между
спорещите, но след възникването на спора. Всички започнали арбитражни производства между търговци преди
приемането на законовите промени ще продължат по стария ред освен в случаите, когато споровете са обявени за
неарбитруеми. Текстовете ще важат и за заварени положения, обяви омбудсманът Мая Манолова. Всички висящи
производства ще бъдат незабавно прекратени, обясни тя. Да се въведе забрана на частните арбитражни съдилища да
гледат дела срещу потребители, поиска Манолова. Тя обясни, че най-често това са спорове за неплатени комунални услуги
- ток, вода и телефон, както и заради теглени бързи кредити. Исковете по тях са на стойност между 50 и 2000 лв., но с
всички такси по арбитражното дело сумата често набъбва многократно. Хората разбират, че срещу тях се води дело, едва
когато частният съдебен изпълнител се появи на вратата им с изпълнителен лист и им запорира заплатата. Впоследствие
длъжникът научава, че арбитражната присъда не подлежи на обжалване. В полза на юридически лица или еднолични
търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт.

в.Сега
√ Председателството на ЕС ще струва поне 150 млн. лв.
Домакинството на България може да излезе скъпо на данъкоплатците
Прогнозата, че българското председателство на ЕС ще се окаже златна мина, вече се сбъдва. Шестте месеца, в които
България ще оглавява Евросъюза, ще струват поне 150 млн. лв. (около 77 млн. евро) на данъкоплатците. Това е записало
правителството в доклад за подготовка на председателството, което ще започне в началото на 2018 г.
"Със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в централния бюджет са предвидени средства за
обезпечаване на подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС в размер на 150 млн. лв.", пише в
документа. Това е първата официална прогноза колко ще струва на бюджета провеждането на европейските срещи в
София, Брюксел и Страсбург, както и съпътстващите ги мероприятия.
Това по-скоро ще е минимумът на разходите, тъй като все още има некалкулирани плащания. Затова вероятно сумата ще
е десетки милиони повече. Преди дни ръководителят на Центъра за подготовка на председателството Любомир Иванов
не се нае да каже каква ще е крайната стойност. "Засега не можем да посочим конкретни числа. Разчетите за 2017 и 2018
г. са все още прогнозни и предстоят процедури", заяви Иванов пред "Сега".
Дори да се запази сегашната прогнозна цена, това означава, че председателството ще излезе скъпо. Но не е от най-скъпите,
а се нарежда до това на Словакия. Според сайта на Словакия, която до края на 2016 г. председателства ЕС, тя е
възнамерявала да похарчи до 70 млн. евро на своите данъкоплатци. Словакия, с население от 5.4 млн. души, има брутен
вътрешен продукт от 78.7 милиарда евро през 2015 г. (14 500 евро на глава от населението). През същата година България
обаче е имала 86.373 млрд. лв. (44.162 млрд. евро) БВП, което е 12 000 лева (6136 евро) на човек. Близо 60% от общия
бюджет на словашкото председателство, или 42 млн. евро, са били разпределени чрез обществени поръчки.
До този момент изхарчената сума за ремонти на сгради и покупка на мотори за полицията е около 60 млн. лв. Вече беше
отчетено първоначалното отклонение от предвидените разходи. Според доклада на правителството ремонтът на НДК,
където ще се проведат основните срещи от председателството, ще струва, 16.549 млн. лв. без ДДС. За толкова е сключен
договорът с компанията, която ще го ремонтира. Наскоро обаче стана ясно, че ремонтът ще достигне 35 млн. лв.
ТРАСЕТА
Заради председателството на ЕС ще бъде изграден мост, който ще свърже бул. "Брюксел" и ул. "Продан Таракчиев",
позволяващ безконфликтно преминаване на автомобилния трафик от и към терминал 2 на летище София. Предвидено е
бул. "България" да бъде с ново осветление. По бул. "Патриарх Евтимий" след приключване на наземните строителни
работи по двете метростанции, които се изграждат в зоните до ул. "Граф Игнатиев" и бул. "Витоша", ще бъде направен
частичен ремонт на пътната настилка и основен ремонт на тротоари. Планиран е цялостен ремонт на ул. "Граф Игнатиев"
със срок за изпълнение до късната есен на 2017 г.
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Медиапул
√ Разследва се източване на "Глобул" от бившия му собственик
"Теленор" сигнализирала МВР и НАП за престъпления на гръцката ОТЕ в телекома
Сигнал за подозрения за извършени икономически престъпления във втория по големина български телеком, по времето
когато оперираше под марката "Глобул" и беше собственост на гръцката ОТЕ, е подал настоящият собственик на оператора
– норвежката "Теленор", до българските правоохранителни органи. Това потвърдиха от "Теленор България" в петък, след
като норвежки вестник съобщи, че се разследва дали компанията е била източвана от гърците.
Сигналът е бил подаден в края на април 2016 г., но от "Теленор" не изнесли тази информация по настояване на българските
власти с мотив да не се пречи на разследването.
Норвежката компания купи компанията "Космо Мобайл България", която оперираше под марката "Глобул", от гръцката
ОТЕ през лятото на 2013 г. в пакет с магазините "Германос" за 717 млн. евро. Новият собственик започва да проверява
състоянието на придобивката си и открива, че в продължение на дълъг период от време "Глобул" е плащала за стоки и
услуги, които реално не са били доставяни.
Така по съвет на норвежките власти се стига до сигнала от "Теленор" до българската полиция
"Тъй като стана ясно, че медии в Норвегия разполагат с подробности по случая и с цел да се избегнат спекулации по темата,
считаме за необходимо да заявим, че става дума за подозрения за извършени икономически престъпления в мобилния
оператор "Глобул", преди той да бъде придобит от "Теленор". Обстоятелствата бяха разкрити след придобиването, в тях
няма замесени служители на "Теленор" или такива, които да са обект на разследването", се казва в позиция на компанията
по случай.
"По-нататъшното развитие е в правомощията на българските разследващи органи и "Теленор" не може да предостави
детайлна информация за случаите, евентуални виновни лица или за това кой би могъл да се е облагодетелствал
финансово, тъй като това е обект на разследването", допълват от телекома.
През 2014 и 2015 година "Теленор" е сезирал Националната агенция за приходите във връзка със случая, като е поискал
данъчна ревизия във връзка с погрешно изчисляване на данъчни задължения и възстановяване на ДДС преди
придобиването на компанията, съобщава още норвежкият бизнес всекидневник Dagens næringsliv (DN)., цитиран от
вестник "Капитал". Данъчната администрация обаче нищо не била предприяла по случай.
Компанията е потърсила съдействие от прокурора, който ръководи антикорупционното звено в норвежката
специализирана прокуратура за финансови и икономически престъпления. Именно тя е помогнала на "Теленор" да влезе
в контакт с българските власти. В публикация от петък в DN става ясно, че норвежкият външен министър е съдействал на
компанията да се срещне с президента Росен Плевнелиев и премиера Бойко Борисов.
Не е ясен размерът на причинената от престапленията щета.
От DN съобщават, че през август 2016 година OTE са върнали на норвежкия телеком 4.8 млн. евро. Изданието цитира
финансовия отчет на ОТЕ за последното четиримесечие, в който е записано, че "Теленор" си запазва правото на
допълнителни изисквания с оглед изхода от висящите съдебни и данъчни проверки.

investor.bg
√ Цената на ниското образование става все по-висока
Увеличава се делът на наетите над 60 години заради липсата на привлекателност при някои професии за младите,
сочи анализ на ИПИ
През тази седмица Националният статистически институт публикува “Структура на заплатите 2014” - мащабно изследване
на наетите лица, което се провежда веднъж на всеки четири години. Резултатите от него показват ясно повишаващо се
значение на образованието за размера на получавано заплащане.
Средното нетно заплащане в икономиката се увеличава от 3,03 лв. на час през 2010 г. до 3,45 лв. на час през 2014 г.
Около 70% от наетите получават заплата, която е по-ниска от средната за страната, като 50% от наетите получават 24% от
общата сума на заплатите в икономиката. На другия край на разпределението, 10-те процента най-високоплатени лица
получават около 30% от заплатите.Според резултатите от наблюдението на структурата на заплатите за 2014 г. индексът на
Джини (по изчисления на НСИ) е 39, което дава основание България да се определи като страна с умерена неравномерност
на разпределението на заплатите. В другото последно изчерпателно изследване, което обаче визира всички доходи, а не
само тези от работна заплата (EU-SILC), този коефициент е сходен, 37.
Факторът образование
Това изследване е поредното, в което високото образование се очертава като основната предпоставка за получаването на
високо заплащане. Нещо повече - цената на ниското образование става все по-висока.
През 2014 г. лицата с начално или по-ниско образование получават едва 58% от средната заплата за страната при 65% през
2010 г.
Сходна е тенденцията и при лицата с основно образование, които получават 64% от средната заплата за страната през
2014 г. спрямо 68% през 2010 г. Тенденция на спад на заплатите в относителен план е налице още при среднистите и при
професионалните бакалаври.Сериозният ръст в относителния дял на наетите висшисти показва, че образователната
структура на работната сила у нас постепенно се подобрява.
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Разбира се, тук трябва да се отчита и фактът, че достъпът до висше образование в страната става все по-лесен, а качеството
на това образование бързо девалвира (ако се съди от значителния брой висшисти, които работят на позиции, изискващи
по-ниско образование).
Това обяснява и по-големия дял на висшистите сред работещите. Друга част от обяснението може да се търси в
преструктурирането на икономиката последните години и факта, че най-бързо развиващите се сектори, които създват и
най-много нови работни места, са такива, които изискват средна или висока степен на образование (ИТ, аутсорсинг на
бизнес услуги, някои сектори на преработващата промишленост и др.).
Факторът възраст
Младите стават все по-високоплатени, докато при лицата на възраст над 50 години се наблюдава трайна тенденция на
спад във възнагражденията.
Във възрастовите групи на 20-29 и 30-39 годишните ръстът на средното възнаграждение в периода 2003-2014 г. е с около
10 процентни пункта. По този начин средната заплата при 20-29 годишните достига 90% от средната за страната, а тази при
30-39 годишните – 108%.
При следващите възрастови групи е налице спад, като средните заплати при лицата над 50 години вече са по-ниски от
средните за страната.
Прави впечатление увеличаващият се дял на наетите във възрастовата група над 60 години - от 2,5% от всички наети през
2002 г. до над 9% през 2014 г.
Тази динамика на увеличаващ се относителен дял на възрастното население от всички наети лица и паралелен спад в
заплащането отразява не само промените в демографията и пенсионната система, но и променящата се значимост на
различните икономически дейности и тяхната привлекателност за младите.
Факторът икономическа дейност
Оценката на динамиката на заплащането на наетите лица, в зависимост от тяхната икономическа дейност, е в известна
степен затруднена от промяната в разделителната способност на данните.
Изследванията от 2002 и 2006 г. се базират на стария класификатор на икономическите дейности, голяма част от които не
са директно съпоставими с най-новите данни.Сравнението между 2010 и 2014 г. показва най-голям ръст на заетите в сектор
“Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (което се дължи най-вече на ИТ
сектора) - 11,7 хил. души, а най-голям спад се наблюдава в строителството и “Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети”, съответно с 18,7 и 27,7 хил. души.
Секторът на информационните и комуникационните технологии е и единственият, в който средното заплащане (7,6
лв./час) е над два пъти по-високо от средното за страната (3,45 лв./час), и това в голяма степен обяснява неговата
привлекателност за младите.
Изследването на НСИ “Структура на заплатите 2014” показва ясно повишаващото се значение на образованието за
потенциалното ниво на получавания доход.
Този ефект е най-ясно видим по отношение на нискоквалифицираните лица, чиито заплати изостават чувствително от
средните за страната нива.
Обратно - при висококвалифицираните специалисти (особено във възрастовата група между 20 и 40 години) темпът на
нарастване на възнагражденията е осезаем.
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