Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ОТБЕЛЯЗВА 21-ТА ГОДИНА ОТ СВОЕТО УЧРЕДЯВАНЕ

Асоциацията на индустриалния капитал в България отпразнува своята 21-годишнина със своите членове и партньори с
коктейл и театралното представление „Наследството“ на Театър „Искри и сезони“, който гостува на сцената на Театър
”София”.
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев
припомни, че от признаването на Асоциацията за представителна
организация на работодателите на национално равнище през 2004 г.
до днес броят на членуващите фирми непрекъснато расте и това
увеличава нейната представителност, експертиза и влияние. Така днес
АИКБ обединява над 10 000 компании и предприятия, в които се
трудят повече от половин милион души. Асоциацията представлява
браншови организации в 3/4 от икономическите дейности у нас и е
най-представителната работодателска организация в страната по този
показател.
През отминаващата година АИКБ бе ротационен председател на
Асоциацията на организациите на българските работодатели и в тази
си роля е допринесла съществено за формирането, консолидацията и
осъществяването на редица полезни за обществото и бизнеса
инициативи. Има видим напредък и по трите приоритета за годината
в дейността на организацията – Осигуряване на човешки ресурси за
ускореното развитие на икономиката, подобряване бизнес климат,
развитие на капиталовия пазар. Образованието е вече приоритет и за
държавата, при това с акцент върху връзката му с бизнеса и потребностите на икономиката. Редица законови промени
облекчиха вноса на висококвалифицирани специалисти, както и сезонната трудова имиграция. Запазена е финансовата и
данъчна стабилност и се намаляват административните прегради пред бизнеса. Вече не трябва да доказваме отсъствие на
задължения към фиска, а това ще се извършва служебно от интересуващия се. Предприети са мерки по подобен начин да
се реши и въпросът със свидетелствата за съдимост. Финансовите отчети от следващата година очакваме да се внасят на
едно место – в обща точка за НСИ, НАП и Търговския регистър. Таксата „Битови отпадъци“ ще се плаща според количеството
генерирани отпадъци /макар и от 2020 г./ и т.н. Утвърдена е и успешно се изпълнява стратегия за развитие на капиталовия
пазар. Редица предложения на Асоциацията са приети при актуализирането на ЗППЦК.
радивните предложения и инициативи на АИКБ изпреварват събитията, предвиждат проблемите, дават конкретен принос
за тяхното недопускане или решаване. „Няма как да сгрешим с девизи, подкрепени от конкретни действия като: „За бизнес
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по правилата”, „За икономика на светло”, „За по-малко държавна намеса на пазара и по-добро регулиране на
монополите”, подчерта председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Изпращаме една успешна година за българската икономика – с ръст на БВП от 4 %, ръст на корпоративните печалби от 8
%, ръст на заплатите от над 10 %, ръст на износа от 12 %, ръст на приходите от осигурителни вноски в бюджета от 14 %.
Казват, че за това помогнали външни фактори. Да те са помогнали, но сте го направили ВИЕ, предприемачите и
мениджърите. Предприемачите и мениджърите, заедно с работниците и специалистите подчерта Васил Велев, обръщайки
се към пълната зала и завърши с предстоящото – в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС предстоят още
събития, кампании и инициативи, които очертават 2018 г. като не по-малко интензивна и продуктивна. Последното
допитване до членовете на АИКБ показва оптимизъм сред мениджърите и за 2018 г., като 52% от тях очакват тя да е подобра от настоящата, 44% – да е същата и само 4% да е по-лоша.
Г-н Велев благодари поименно за десетките поздравителни адреси, получени по повод на юбилея: от министърпредседателя на Република България, от председателите на парламентарните комисии в Народното събрание, от Главния
прокурор на Републиката, от министри, представители на изпълнителната власт, социални партньори, браншови
организации, академични и научни институции и др.
Снимки от събитието може да видите тук. Прилагаме ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО в PDF и Word формат.
В. Банкеръ
√ Бизнесът е по-оптимистично настроен за 2018 г.
Асоциацията на индустриалния капитал в България отпразнува своята 21-годишнина със своите членове и партньори с
коктейл и театралното представление „Наследството“ на Театър „Искри и сезони“, който гостува на сцената на Театър
”София”.
Председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев припомни, че от признаването на Асоциацията за
представителна организация на работодателите на национално равнище през 2004 г. до днес броят на членуващите фирми
непрекъснато расте и това увеличава нейната представителност, експертиза и влияние. Така днес АИКБ обединява над 10
000 компании и предприятия, в които се трудят повече от половин милион души. Асоциацията представлява браншови
организации в 3/4 от икономическите дейности у нас и е най-представителната работодателска организация в страната по
този показател.
През отминаващата година АИКБ бе ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските
работодатели и в тази си роля е допринесла съществено за формирането, консолидацията и осъществяването на редица
полезни за обществото и бизнеса инициативи. Има видим напредък и по трите приоритета за годината в дейността на
организацията – Осигуряване на човешки ресурси за ускореното развитие на икономиката, подобряване бизнес климат,
развитие на капиталовия пазар. Образованието е вече приоритет и за държавата, при това с акцент върху връзката му с
бизнеса и потребностите на икономиката. Редица законови промени облекчиха вноса на висококвалифицирани
специалисти, както и сезонната трудова имиграция. Запазена е финансовата и данъчна стабилност и се намаляват
административните прегради пред бизнеса. Вече не трябва да доказваме отсъствие на задължения към фиска, а това ще
се извършва служебно от интересуващия се. Предприети са мерки по подобен начин да се реши и въпросът със
свидетелствата за съдимост. Финансовите отчети от следващата година очакваме да се внасят на едно место - в обща точка
за НСИ, НАП и Търговския регистър. Таксата „Битови отпадъци“ ще се плаща според количеството генерирани отпадъци
/макар и от 2020 г./ и т.н. Утвърдена е и успешно се изпълнява стратегия за развитие на капиталовия пазар. Редица
предложения на Асоциацията са приети при актуализирането на ЗППЦК.
Градивните предложения и инициативи на АИКБ изпреварват събитията, предвиждат проблемите, дават конкретен принос
за тяхното недопускане или решаване. „Няма как да сгрешим с девизи, подкрепени от конкретни действия като: „За бизнес
по правилата”, „За икономика на светло”, „За по-малко държавна намеса на пазара и по-добро регулиране на
монополите”, подчерта председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Изпращаме една успешна година за българската икономика – с ръст на БВП от 4 %, ръст на корпоративните печалби от 8
%, ръст на заплатите от над 10 %, ръст на износа от 12 %, ръст на приходите от осигурителни вноски в бюджета от 14 %.
Казват, че за това помогнали външни фактори. Да те са помогнали, но сте го направили ВИЕ, предприемачите и
мениджърите. Предприемачите и мениджърите, заедно с работниците и специалистите подчерта Васил Велев, обръщайки
се към пълната зала и завърши с предстоящото - в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС предстоят още
събития, кампании и инициативи, които очертават 2018 г. като не по-малко интензивна и продуктивна. Последното
допитване до членовете на АИКБ показва оптимизъм сред мениджърите и за 2018 г., като 52% от тях очакват тя да е подобра от настоящата, 44% - да е същата и само 4% да е по-лоша.
Г-н Велев благодари поименно за десетките поздравителни адреси, получени по повод на юбилея: от министърпредседателя на Република България, от председателите на парламентарните комисии в Народното събрание, от Главния
прокурор на Републиката, от министри, представители на изпълнителната власт, социални партньори, браншови
организации, академични и научни институции и др.
News.bg
√ Работодатели се чудят ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия
Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия в България, се питат от Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ).
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"През есента на далечната 2004 г. се сключи първата сделка за електроенергия по свободно договорена цена.
Либерализацията на свободния пазар измина дълъг път. Днес десетки хиляди фирми купуват електроенергия по свободно
договорени цени - преобладаващо чрез годишни договори", обясняват АОБР.
"За съжаление, от страна на предлагането на електроенергия пазарът не е напълно свободен - съществуват редица
преференциални търговски условия (ангажименти за количества, цени, срокове, гаранции) за комбинирани производства,
ВЕИ, дългосрочни договори за изкупуване", допълват те
АОБР счита, че на свободния пазар електроенергия се предлага на практика само от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕЦ Марица
изток 2" ЕАД и понякога от "НЕК" ЕАД и държавните дружества предлагат своята продукция предимно на своите интернет
платформи.
В последните две години сделки се осъществяват и през електроенергийната борса /"Българска независима енергийна
борса" ЕАД/. През пазарен сегмент "ден напред" обичайно се предлагат около 400 мегавата, като това става в резултат на
ангажименти на България към ЕК срещу заплахата от санкции, коментира АОБР. Допълват, че след някои отлагания,
миналата есен борсата стартира и сегмент "централизиран пазар за двустранни договори".
Интересите при търговията на електроенергия са за стотици милиони левов., посочват работодателите. Това, което
отсъства според тях на свободния пазар днес е прозрачността и като представителни организации на работодателите
призовават за действия.
Организациите на работодателите искат: ""АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, "НЕК" ЕАД , "БЕХ" ЕАД,
Министерство на енергетиката и Народното събрание да подкрепят категорично промяна в Закона за енергетика с оглед
всички сделки на свободния пазар да се сключват на енергийната борса. Само така ще се ограничат злоупотребите и
пазарните манипулации."
"Сделките на една пълноценно функционираща борса са прозрачни и могат да бъдат проследени от Комисията за
енергийно и водно регулиране - подходящи текстове могат да гарантират този процес. Изкарването на всичките сделки на
свободния пазар на енергийната борса е борба с корупцията на дело, а не на думи. Съпротивата срещу тази най-пазарна и
прозрачна търговия поражда съмнения", обясняват АОБР.
Настояват "Народното събрание да приеме нужните нормативни текстове, въвеждащи строги санкции при пазарни
манипулации за да не се допускат сделки "под масата" на непазарни цени - реферираме към сделката през август тази
година, когато в рамките на 17 секунди се продадоха стотици мегавати за милиони левове".
Работодателите са сигурни, че законовото уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар ще възстанови
доверието на икономическите субекти. Следващите 1-2 години предстои довършване на процеса на либерализация и
включване на битовите потребители в този пазар.
"Всяко домакинство ще може да избира доставчик на електроенергия и ледователно, единствено добре функциониращ и
реален пълноценен пазар ще гарантира пълна либерализация, каквито са изискванията на европейските директиви",
заявяват АОБР.
3e-news.net
√ Бизнесът: Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия в България?
Всички сделки на свободния пазар да се сключват на БНЕБ, призовават от Асоциацията на организациите на
българските работодатели
За законово уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар и всички сделки на свободния пазар да се сключват
на Българската независима енергийна борса. За това призовават национално представителните организации на бизнеса КРИБ, Българска стопанска камара /БСК/, Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ и БТПП, обединени в
Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ в свое становище, разпространено до медиите.
Поради важността на проблема публикуваме цялата позиция, като онлайн платформата 3e-News е готова да даде трибуна
и на други мнения по темата.
През есента на далечната 2004 г. се сключи първата сделка за електроенергия по свободно договорена цена.
Либерализацията на свободния пазар измина дълъг път. Днес десетки хиляди фирми купуват електроенергия по свободно
договорени цени – преобладаващо чрез годишни договори.
За съжаление, от страна на предлагането на електроенергия пазарът не е напълно свободен – съществуват редица
преференциални търговски условия (ангажименти за количества, цени, срокове, гаранции) за комбинирани производства,
ВЕИ, дългосрочни договори за изкупуване. Затова на свободния пазар електроенергия се предлага на практика само от
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и понякога от „НЕК“ ЕАД. Държавните дружества предлагат своята
продукция предимно на своите интернет платформи. В последните две години сделки се осъществяват и през
електроенергийната борса /“Българска независима енергийна борса“ ЕАД/. През пазарен сегмент „ден напред“ обичайно
се предлагат около 400 мегавата, като това става в резултат на ангажименти на България към ЕК срещу заплахата от
санкции. След някои отлагания, миналата есен борсата стартира и сегмент „централизиран пазар за двустранни договори“.
Интересите при търговията на електроенергия са за стотици милиони левове. Това, което отсъства на свободния пазар
днес е прозрачността. Като представителни организации на работодателите призоваваме за следните действия:
1. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „НЕК“ ЕАД , „БЕХ“ ЕАД, Министерство на енергетиката и Народното
събрание да подкрепят категорично промяна в Закона за енергетика с оглед всички сделки на свободния пазар да се
сключват на енергийната борса. Само така ще се ограничат злоупотребите и пазарните манипулации. Сделките на една
пълноценно функционираща борса са прозрачни и могат да бъдат проследени от Комисията за енергийно и водно
регулиране – подходящи текстове могат да гарантират този процес. Изкарването на всичките сделки на свободния пазар
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на енергийната борса е борба с корупцията на дело, а не на думи. Съпротивата срещу тази най-пазарна и прозрачна
търговия поражда съмнения.
2. Народното събрание да приеме нужните нормативни текстове, въвеждащи строги санкции при пазарни манипулации
за да не се допускат сделки „под масата“ на непазарни цени – реферираме към сделката през август тази година, когато в
рамките на 17 секунди се продадоха стотици мегавати за милиони левове.
Законовото уреждане на прозрачността на електроенергийния пазар ще възстанови доверието на икономическите
субекти. Следващите 1-2 години предстои довършване на процеса на либерализация и включване на битовите
потребители в този пазар. Всяко домакинство ще може да избира доставчик на електроенергия. Следователно, единствено
добре функциониращ и реален пълноценен пазар ще гарантира пълна либерализация, каквито са изискванията на
европейските директиви.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Банкерь
√ Правителството одобри окончателната програма за европредседателството
Окончателната програма с приоритетите на Българското председателство беше приета на вчерашното заседание на
Министерския съвет. Тя определя основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първите
шест месеца на 2018 г.
Четири са водещите приоритета по време на Българското председателство: Бъдещето на Европа и младите хора –
икономически растеж и социално сближаване; Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани; Сигурност и
стабилност в силна и единна Европа; Цифрова икономика и умения на бъдещето.
По първия приоритет водещи за страната ни ще бъдат Многогодишната финансова рамка след 2020, кохезионната
политика след 2020, бъдещето на общата селскостопанска политика, Икономическият и паричен съюз, устойчивата и
ориентирана към бъдещето околна среда, културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС, както и
младите хора, които заемат основно място в дебата за бъдещето на Европа.
По втория приоритет председателството ще работи за предоставянето на осезаема европейска перспектива за всички
страни от Западните Балкани, като от особена важност за нас ще бъде задълбочаването на регионалното сътрудничество
и развитието на добросъседските отношения.
По третия приоритет ще насочим усилията си към повишаване сигурността на гражданите на Европейския съюз, укрепване
на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси, като основните ни теми по този
приоритет включват: миграция, ефективно, бързо и справедливо правосъдие, енергетика, Европейският съюз като силен
глобален участник на международната сцена, както и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.
По четвъртия приоритет ще поставим акцент върху конкурентоспособността, цифровия единен пазар, насърчаването на
предприемачеството и социалните иновации и бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа.
Българското председателство ще бъде „председателство на гражданите“ и посредник, който търси баланса и консенсуса
по важните за европейските граждани теми. Крайната цел е утвърждаването на силна, цифрова и единна Европа.
На 1 декември коригираната програма с приоритетите на страната ни беше приета от Съвета по европейските въпроси и
от Народното събрание. Депутатите одобриха основните послания за консенсус, конкурентоспособност и кохезия, както и
девиза "Съединението прави силата". Парламентът насърчи правителството да работи за приемане на балансирани
решения с цел запазване на единството между държавите-членки на ЕС, като заедно с това полага усилия за постигане на
конкретни резултати в рамките на председателството. След окончателното приемане на приоритетите от правителството,
те отново трябва да бъдат докладвани в Народното събрание.
News.bg
√ С програма "България 2020" правителството цели БВП до 10,3% повече
Правителството прие План за действие в периода 2018-2020 г. за изпълнението на Националната програма за развитие:
България 2020.
Основната цел на документа е да допринесе за постигането на стратегическите цели на Програмата - повишаване на
жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и
социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; изграждане на инфраструктурни мрежи,
осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението;
повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на
инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
За постигането на тези цели през периода се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни
области. За всяка стратегическа цел и приоритет са дефинирани набор от показатели, стойностите на които се актуализират
годишно и показват постигнатия напредък.
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Предварителната оценка на въздействието от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани
значителни дългосрочни ефекти. Ако планът за действие бъде реализиран с посочените като вече осигурени средства, към
2020 г. БВП би нараснал със 7,3%, и с 10,3% - ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените като необходими за
тяхното изпълнение средства.
Положителни ефекти ще се наблюдават по отношение на състоянието на пътната и железопътната мрежа на страната,
енергийната сигурност и подобряването на инфраструктурата на българските градове. Симулациите показват и съществен
дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 2020 г. износът на страната би
нараснал съответно с 2,2 и 2,7 на сто.
В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на показателите, като по този начин се отчита
напредъкът за изпълнението на отделните стратегически цели и приоритетни области. Представена е и оценка на
макроикономическото въздействие на предвидените мерки, като е използван моделът СИБИЛА (Simulation model of
Bulgaria's Investment in Long-term Advance).
Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, които
са генерирани в резултат на направените в периода 2018-2020 г. интервенции и се наблюдават трайно след
преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките).
Novini.bg
√ До 4 пъти се намаляват таксите за регистрация на юридически лица с нестопанска цел
Размерът на таксите за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел ще намалее от два до четири пъти в
зависимост от вида на вписването и начина на подаване на заявленията. Това облекчение за гражданите се предвижда с
промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, одобрена от Министерския съвет,
съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Намалението на държавните такси е във връзка с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които
вписването ще се извършва в нов единен електронен регистър към Агенцията от 1 януари 2018 г. В момента
първоначалното регистриране на юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ се извършва с нарочен регистър към
съответния компетентен окръжен съд.
Последващо задължение за всички ЮЛНЦ е регистрацията в регистър БУЛСТАТ, а за тези с обществено полезна дейност е
необходима и регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна дейност. След провеждането на
реформата, ЮЛНЦ ще могат да подават заявления на хартиен носител във всички служби по регистрация на Агенцията по
вписванията, независимо от обстоятелството къде е тяхното седалище. Ще има възможност заявленията да се подават и
по електронен път, като таксата за това ще е с 50 на сто по-ниска спрямо тази за подаване на гише, посочиха от МС. С
влизането в сила на промените в Закона за ЮЛНЦ регистрацията ще се осъществява на принципа "на едно гише", в единен
централизиран уеб базиран електронен регистър, който ще може да предоставя комплексни електронни услуги. В този
случай отпада и заплащането на държавните такси за вписване в регистър БУЛСТАТ. Именно тези облекчения ще доведат
до значителното занижаване на таксите, увериха от правителството.
Investor.bg
√ Над 100 администрации вече обменят документи помежду си по електронен път
До 1 ноември 2018 г. всички административни звена в България трябва да преустановят хартиения документооборот
помежду си
Повече от 100 администрации – централни и общински, вече могат да обменят документи помежду си изцяло по
електронен път, сочат данните на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), съобщават от пресслужбата на
Агенцията.
Сред тях са министерствата на финансите, на правосъдието, на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните
работи, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Държавната агенция за бежанците и други.
Повече от 80 общински и 8 областни администрации също са реални участници в системата за електронен обмен на
съобщения.
Към 5 декември т.г. още близо 250 администрации са заявили готовност да се присъединят към системата, поддържана от
Агенцията за електронно управление.
Агенцията напомня, че до 1 ноември 2018 г. администрациите трябва да преустановят напълно хартиения
документооборот помежду си в изпълнение на целите за намаляване на административната тежест и на облекчаване на
административното обслужване на гражданите и на бизнеса.
БТВ
√ Еврокомисията готова да отвори чакалнята на еврозоната за България
Тестовият период е между 2 и 3 години
Еврокомисията е готова да отвори врата за България и Хърватия към чакалнята на еврозоната. Това стана ясно от
изявлението на европейския комисар по бюджета Гюнтер Йотингер. Тестовият период е между 2 и 3 години.
За да бъде пълноправно членството трябва да има съгласие от всяка една от останалите държави.
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Сега на дневен ред е Хърватия. Скоро в дневния ни ред ще влезе и България. „И на двете държави, както и на останалите
предлагаме конкретна техническа и финансова помощ, както и насоки”, посочи Йотингер.
Economic.bg
√ България и Сърбия ще подпишат Меморандум за намаляване на роуминга
Правителството подготвя Меморандум със западната ни съседка
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Министерство на търговията,
туризма и телекомуникациите на Сърбия ще подпишат Меморандум за намаляване на международните тарифи за
роуминг между двете държави. Проектът за разбирателство бе одобрен на днешното правителствено заседание.
Документът цели да насърчи мобилните оператори да постигнат споразумения помежду си, които да доведат до трайното
намаляване на международните тарифи на роуминг услугите.
Сърбия е втората държава от Западните Балкани, с която сключваме споразумение от този тип. Преди по-малко от месец
България подписа споразумение с Република Македония за намаляване цените на роуминга.
Отпадането на роуминга на страните от Западните Балкани с ЕС е сред приоритетите на българското правителство и на
българския еврокомисар Мария Габриел. То е част от мерките за подобряване на свързаността на всички равнища в
региона, което пряко ще се отрази на контактите между гражданите и фирмите.
Dnes.dir.bg
√ Депутатите поискаха прецизиране на закона за платежните услуги
Председателят на парламентарната икономическа комисия Петър Кънев заяви, че сега разликата в таксите на
банките е 1:10
Депутатите от парламентарната икономическа комисия препоръчаха да се доработи законът за платежните услуги и
платежните системи.
„1:10 е разликата в таксите на отделните банки“, каза председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм
Петър Кънев по време на първото четене на закона.
От името на депутатите той поиска от централната банка да прецизира законопроекта, чиято цел е да постигне
равнопоставеност между доставчиците на платежни услуги, чрез допълване на правната рамка с две нови платежни услуги,
които към момента попадат извън обхвата на закона.
Подуправителят на БНБ Нина Стоянова, ръководещ управление „Банково“, обясни, че това е изцяло нов закон, който се
позовава на десетгодишен опит на платежния надзор и работата на платежната инфраструктура.
При представянето на мотивите за създаването му тя уточни, че с него потребителите ще имат повече платежни услуги при
повече участници на пазара и по-голяма защита при плащанията.
Припомняме, че със закона се въвеждат нови услуги по иницииране на плащания, както и услуги за предоставяне на
информация за сметка, както и регулиране на дейността на доставчиците, които ги предлагат.
Проф. Румен Гечев от БСП повдигна въпроса защо БНБ няма да контролира разходите на Фонда за гарантиране на
влоговете в банки (ФГВБ), въпреки че има свой представител в ръководството.
„След като управителният съвет на Фонда приеме отчета, остават разпоредбите той да се представи на централната банка,
Министерския съвет и Сметната палата“, уточни Нина Стоянова, но обеща текстът да се доработи.
Румен Гечев дори препоръча да има таван на възнагражденията на членовете на ФГВБ.
В. Монитор
√ Предлагат удвояване таксата за концесията на Банско
Премиерът Борисов иска първо да се приеме планът за управление на парк „Пирин“
Увеличаване на концесионната такса за ски зоната в Банско минимум 2 пъти. Това се предлага в проекта на подготвяното
решение за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договора за концесията,
става ясно от стенограмата на последното заседание на правителството днес, на което бе обсъден и казусът с втория
кабинков лифт в курорта.
„Целта е концесионният договор да бъде приведен в съответствие с действащото законодателство, като се отстранят
неяснотите и възможностите за противоречиви тълкувания по неговото прилагане, да се въведат ясни механизми за
контрол и санкции, в това число еднозначно определяне на обекта на концесията и на основния метод за изчисляване на
концесионното плащане, както и на показателите, които го формират. Всъщност, става въпрос за увеличаване на
концесионната такса минимум два пъти, като не се отчитат приходите, които биха дошли от увеличаването на оборота, от
ДДС“, каза вицепремиерът Валери Симеонов и добави, че с решението кабинетът ще упълномощи министъра на околната
среда и водите да извърши необходимите действия за сключване на допълнително споразумение.
Друг от зам.-премиерите - Красимир Каракачанов припомни, че казусът с втория кабинков лифт се търкаля от дълго време.
По думите му става въпрос за рекет, упражняван от организации, хванали си един периметър, от който много добре се
хранят. „По тази логика не трябваше да направим нито една магистрала, нито един километър път, нито един проект не
трябваше да бъде реализиран“, добави той.
На заседанието премиерът Бойко Борисов зададе въпросът не е ли редно първо да мине планът за управление на Пирин
и едва след това да се решава за концесията. „В противен случай ми се струва, че слагаме каруцата пред коня“, поясни той.
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По думите му планът за управление е качен на сайта за обществено обсъждане, но не е приет и може да се предположи,
че между двете неща ще се направи така, че това, което концесионерът иска, да му се случи, обикаляйки, шиканирайки
между тези две процедури. „Не искам да давате повод, че правим нещо тайно, задкулисно или в полза на някой“,
категоричен е Борисов
Министърът на туризма Николина Ангелкова също смята, че нещата трябва допълнително да се изпипат в детайли и след
като планът за управление на парк „Пирин“ влезе в сила, тогава да се внесе тази точка, за да се разсеят съмненията, че
всъщност не се дава разрешение за изграждане на нищо друго, освен на кабинков лифт.
В. Земя
√ Нови правила за регистрация на МПС от 27 декември
От 27 декември продавачите на автомобили вече няма да бъдат длъжни да представят пред „Пътната полиция“ договор
за покупко-продажба. Тогава трябва да заработи електронната система за връзка между полицията и нотариусите. Това
съобщи началникът на “Пътна полиция“ комисар Бойко Рановски пред БНР. Припомняме, че регистрацията вече ще прави
купувачът. След 27 декември купувачът на МПС, което е било регистрирано в България, а също така и всеки български
гражданин, който е купил превозно средство от Европа, трябва в срок от един месец да регистрира закупения автомобил.
“Към момента няма срокове, в които превозното средство да бъде регистрирано.
Изтече ли едномесечният срок, ако не е извършена пререгистрация на превозното средство, не е сменено свидетелството
за регистрация, купувачът подлежи на санкция през вторият месец. А след изтичане на втория месец автоматично,
служебно му се прекратяваше регистрацията“, разясни Рановски. Над 350 000 превозни средства сменят собственика си
годишно в България.
Econ.bg
√ НАП - София, засилва проверките, без да пречи на празничната атмосфера
Активният контрол ще продължи и през предстоящите празници – около студентския празник данъчните служители
ще проверяват за укрити обороти и нарушения
Софийското поделение на Националната агенция за приходите обяви, че покрай започналите празници засилва
проверките на търговските обекти, но увери, че "контролните действия по никакъв начин няма да попречат на празничната
атмосфера".
Засилено наблюдение и контрол на търговци на едро на риба, рибни магазини и ресторанти провеждат инспекторите
заради Никулден. Служителите от отдел "Оперативни проверки" следят за наличие на касови апарати, издаване на
фискални бонове и реално отчитане на оборотите. При неиздаване на касова бележка, обектите на нарушителите могат да
бъдат запечатани за срок до един месец, напомнят от НАП.
Към проверяващите екипи се включват и публични изпълнители. Те извършват принудително изземане на средствата от
касите на фирми и търговски обекти с публични задължения, които не са погасени доброволно в срок. Мерките са насочени
към повече от 35 обекта, търгуващи с риба на територията на София, като до момента при извършените проверки в обекти
за търговия на едро не са констатирани нередности.
Активният контрол ще продължи и през предстоящите празници – около студентския празник данъчните служители ще
проверяват за укрити обороти и нарушения в най-големите хотели, ресторанти и дискотеки в Боровец и Банско и на
територията на областите София, Перник, Кюстендил и Благоевград. Инспекторите на териториална дирекция София ще
следят и за валидни трудови договори и осигуряване на реални заплати на работещите в обектите.
През коледните и новогодишните празници данъчните ще осъществяват физическо наблюдение и покупки на принципа
на тайния клиент. Ще се засича и анализира информацията, която дистанционно се подава към приходното ведомство от
фискалните устройства. В случаите на несъответствия ще се извършват допълнителни проверки, а при съмнения за
умишлено укриване на обороти и ревизии на юридически и физически лица.
Със старта на ски сезона ще се засили и контрола в курортите на територията на областта, в сътрудничество с органите на
МВР. Ще се извършват скрити и явни наблюдения и инвентаризации за реално отчитане на оборотите.
От НАП София уточняват, че целят трайна промяна в поведението на бизнеса, а не толкова налагане на санкции.
Sinor.bg
√ Еврокомисията даде зелена светлина на българската стратегия за организациите за плодове и зеленчуци до 2021
Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия одобри Национална стратегия за
устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017 – 2021 година.
Тя включва и националната рамка за екологични дейности, съобщиха от министерството на земеделието.
Според европейски регламент 1308 от 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански
продукти и подпомагането на организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците държавите членки са
длъжни да изготвят Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци
(Национална стратегия плюс Национална рамка за екологични дейности (Национална рамка).
Стратегията включва анализ и потенциал за развитие на организациите на производители на плодове и зеленчуци,
обосновка на избраните приоритети, цели на оперативните програми, инструменти и показатели за постигнатите
резултати, оценка на тези програми плюс задължения за отчитане на организациите на производители.
7

Националната рамка определя неизчерпателен списък с екологични дейности, които се включват в оперативните програми
и условията за тяхното прилагане.
Двата документа са утвърдени на 27 ноември 2017 г. от министъра на земеделието, храните и горите. Националната
стратегия предоставя възможност на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да получат
финансова помощ от Европейския съюз и от националния бюджет за изпълнение на одобрени оперативни програми.
Подадените през 2017 г. оперативни програми ще бъдат оценявани по реда, определен в новата стратегия.
Fermer.bg
√ CAPA: Има признаци на детерминиране в ценообразуването на свинското месо
Според експертите това се обяснява със силната концентрация на производството
Показват се признаци на засилващо се национално детерминиране в ценообразуването на свинското месо. Това сочи
анализ на Центъра за икономически анализи в селското стопанство (CAPA).
Според експертите това се обяснява със силната концентрация на производството и ограничения брой предприятия,
предлагащи свинско месо и свидетелства за невъзможност за постигане на единна цена на един общ европейски пазар.
Цената на едро на свинско свинско месо в страната страната продължава да поддържа равнище, превишаващо средно
европейското ниво с 32% на база данните за месец октомври. Докато европейската цена отбелязва спад с 4,2%, спрямо
същия период на предходната година, в страната ни се наблюдава увеличение в размер на 8,6%. По-високите цени на едро
на годишна база води до увеличение на цената на дребно, която може да достигне 7,74 лв/кг, по изчисления на САРА.
След известно задържане цената на едро на свинското месо през месеците август и септември, през месец октомври
ценовото ниво отбеляза понижение с близо 4%. Прогнозите са за спад на цените до около 3700-3800 лв./тон кланично
тегло през последните два месеца на годината, следвайки низходящите тенденции в ЕС, пише още в анализа.
Profit.bg
√ Азиатските акции се движат близо до двумесечни дъна
Азиатските акции се движат близо до двумесечни дъна, след като спадът в цените на петрола и медта и несигурността
около политиката на САЩ оставиха много инвеститори извън пазара, въпреки че някои технологични компании
възстановиха част от изгубеното след разпродажбите от последните дни.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI остана почти без промяна. Индексът отстъпва с 4.7% от 10-годишния си връх,
достигнат на 23 ноември, след като част от инвеститорите прибираха печалби.
Акциите на някои технологични компании, като Tencent и Alibaba, възстановиха част от изгубеното, но много други се
търгуваха на ниски нива.
В Япония индексът Nikkei 225 нарасна с 1.3%, след като в сряда записа най-големия си спад от края на март.
Инвеститорите очакват окончателния закон за данъчната реформа в САЩ, където има опасност администрацията да спре
работа, ако Конгресът не вземе решение за размера на изразходваните средства.
Има и опасенията за ескалация на насилието в Близкия Изток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призна
Йерусалим за столица на Израел.
Енергийният сектор повлече щатския пазар надолу вчера, след спада в цените на петрола.
Цените на петрола пофлиртуваха с двуседмични дъна след големия спад от вчера, когато изнесените данни за рязко
нарастване на запасите от горива дадоха индикации, че търсенето може би намалява. В същото време производството на
петрол в САЩ достигна нов седмичен рекорд.
В азиатската сесия фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 0.3%, до 56.14 долара за барел, но се търгуват
недалеч от достигнатото вчера дъно от 55.87 долара.
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 0.3%, до 61.42 долара за барел, след като вчера паднаха до 61.13
долара, което бе и най-ниското ниво от средата на ноември.
Цената на медта, която е считана за барометър за състоянието на световната икономика заради промишлената си
употреба, също падна рязко по-рано през седмицата, засилвайки опасенията около перспективите пред световната
икономика.
Медта се търгуваше на цена от 6 578 долара за тон, поскъпвайки с 0.4% за деня, но въпреки това остава недалеч от
двумесечното дъно от 6 507.5 долара, достигнато във вторник.
На валутния пазар, доларът се търгуваше близо до двуседмичен връх спрямо кошница от валути.
Еврото се разменяше срещу 1.1800 долара, след като вчера поевтиня до двуседмично дъно от 1.1780 долара.
Доларът отстъпи до 112.44 йени, отдалечавайки се още повече от достигнатия в понеделник повече от двуседмичен връх
от 113.09.
Британският паунд е в отбранителна позиция, след като вчера падна до едноседмично дъно от 1.3358 на фона на
опасенията, че сделка за брекзит няма да има преди ключовата среща на ЕС през следващата седмица.
Паундът за последно се търгуваше на ниво от 1.3381 долара.
Колебанията при биткойна продължават. Криптовалутата скочи с 3.5%, до нов рекорд от 14 095 долара на борсата Bitstamp.
След това падна до 13 768 долара, а впоследствие премина отново границата от 14 000 долара.
Среброто продължава да поевтинява, като цената на метала падна до петмесечно дъно от 15.94 долара за тройунция.
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