Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ АОБР ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ ЗА 2019 Г.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи на пресконференция днес, 22 януари 2019
г., приоритетите си за текущата година. В пресконференцията участваха: Васил Велев – председател на АИКБ, Радосвет
Радев – председател на БСК, Цветан Симеонов – председател на БТПП, и Евгений Иванов – изпълнителен директор на
КРИБ.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов, който е и ротационен председател на АОБР за 2019 г., заяви в официалното
откриване, че представя приоритетите в един малко по-късен момент, когато всички държавни институции вече са
заработили с пълни обороти.

Приоритетите на АОБР за 2019 г. са разпределени в три основни групи, свързани с мерки за подобряването на бизнес
климата, ускореното решение на проблемите с човешките ресурси и необходимостта от цялостна реформа в енергетиката.
Цветан Симеонов, председател на БТПП, заяви, че няма как България да просперира, ако електронното правителство не
стане факт. „Един от дефектите на икономическата и политическата среда е липсата на електронно правителство, която
създава предпоставки за тормоз над бизнеса и корупция. Макар и да е налице поетапното преминаване на регистрите от
хартиената към електронната форма, темповете са бавни, а всяко едно забавяне спира развитието на страната, както и
рефлектира върху чуждестранните инвестиции“, каза още той. Симеонов отбеляза и необходимостта от мерки в областта
на киберсигурността, тъй като няма публична система или регистър,
които да не са се сринали или да нямат пропуски. В своето изказване
той акцентира още върху: разширяване на принципа на действие на
обратното начисляване на ДДС с цел предотвратяване на данъчни
измами, отмяната на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на
данъка върху доходите на едноличните търговци и др.
Васил Велев, председател на АИКБ, акцентира върху мерките за
насърчаване на българската икономика – на първо място,
регламентиране на равноправни условия за търговия с български
продукти и, на второ място, създаване на Национален фонд за
реклама на България – не само туристическа, но и за реклама на
български продукти като вина, храни, мебели, козметика,
фармация. Той взе отношение и по трудовото законодателство:
„Нашият Кодекс на труда е на ниво „Индустрия 2“, а сега сме „Индустрия 4.0“, имаме редица предложения за промени на
КТ, едно от които е, за да има прозрачност и съпоставимост, в трудовите и служебни правоотношения /договори да се
записват две числа – нетната заплата и общия разход за труд , който включва всички осигуровки равно разпределени
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(50/50) между работодател и работник/служител, както и данъчните разходи и отчитането им за статистически цели в
брутния размер на средната работна заплата“. Председателят на АИКБ съобщи още, че „срещу 100 пенсионирани на пазара
на труда влизат 62-ма нови работещи, трудовите ресурси намаляват. Направихме добри стъпки в облекчаване на вноса,
но са и нужни още усилия. Предлагаме издаването на карта за достъп до българския трудов пазар /Българска карта/, както
и разширяване на функциите на Агенцията по заетостта като доставчик на човешки ресурси от трети страни за нуждите на
българската икономика.“
Радосвет Радев, председател на БСК, обърна внимание върху цифровизацията на индустрията и необходимостта
администрацията да насърчи процесите в българската икономика по различни способи. „България се конкурира за
инвестиции със своите съседи и, за съжаление, губим конкурентни позиции, заради тежките регулации и неадекватните
административни процедури. Каквато и да е реклама да направим на страната ни, няма да има ефект, без да се намали
тежестта за фирмите“ – продължи своето изказване председателят на БСК. Той обърна внимание и върху проблемите на
предприятията при процедурите за свързаност към ел. мрежата и други комуникационни структури, и даде пример с
Естония, където достъпът до ел. мрежата се осъществява за 91 дни, а у нас за това са необходими 262 дни (по данни на
Световната банка). Българските работодателите са ощетени с 876 млн. лв., заради уж временната антикризисна мярка,
действаща вече 10 години, а именно работодателят да изплаща първите три дни за временна нетрудоспособност. Ще
настояваме това да бъде променено“, допълни Радосвет Радев.
Евгений Иванов, изпълнителен директор на КРИБ, съобщи, че сивата икономика продължава да е наказание за всички
икономически оператори, контрол има, но не е достатъчен. Той обърна внимание и върху дейността на някои екологични
организации, които буквално рекетират и спират инвестиционни проекти. Даде конкретни примери за обжалването на
проекти от фирми, които нямат нищо общо като сфера на дейност. „Искаме критерии за екологичните асоциации, така
както и за нас като работодателски организации има критерии“ – продължи своето изказване Евгений Иванов. Той обърна
внимание и върху необходимостта от по-бърз напредък при присъединяване на България към ERM II, Шенген и ОИСР.
„Нужен е нов закон за енергетиката, с който ще можем да решим проблемите за българската индустрия, тази флуктуация
в цените от 200 лв. или 300 лв. за МВт/ч. ни засягат и е пълен абсурд да се твърди, че токът у нас е най-евтин“. След
заплащане на всички допълнителни такси и налози, вкл. такса „задължение към обществото“, цената му става като цената
на тока в Германия. Но в Германия има сериозни отстъпки за индустрията“ – завърши своето изказване изпълнителният
директор на КРИБ.
Както досега, работодателските организации, обединени в АОБР, ще информират парламентарните групи, Министърпредседателя и Президента на РБ за своите приоритети и работна програма за 2019 г.
Запис от пресконференцията може да видите тук.
√ АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица
Близо 3 милиони души могат да загубят акциите си
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на
физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД. Прилагането на концепцията ще засегне близо 3
милиона българи - собственици на акции, придобити по време на приватизация. Според работодателската организация,
която е основен изразител на интересите на емитентите, предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо
противоречие както с Конституцията на Република България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на
собственост, така и с Договора за функциониране на Европейския съюз.
В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния
депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1
година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги
прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове
от фонда. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат
национализирани и внесени в Сребърния фонд.
Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията заплащат на
Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания
ще са за сметка на акционерите. Накратко - на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно
да прехвърлят акциите си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят
акциите си по този начин в дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план.
Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага
подобно нововъведение като предлаганата концепция.
От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече е била отхвърлена
от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работна група, създадена от Министерство на
финансите, не стигна до резултат след възражения на Министерство на правосъдието, Асоциация на индустриалния
капитал в България, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите.
Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с
незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма
движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.
Асоциация на индустриалния капитал в България споделя разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на
акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един
лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата
Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в Регистър А, не се
решава нито един проблем. Напротив - ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери, и за стотици
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предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху инвестиционния климат и облика на България по света.
Според АИКБ, ако авторите на концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч посмислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, да се намалят
и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. Предвид на гореизложеното
единственото правилно решение е проектът на концепция да бъде оттеглен от вносителите.
Нова ТВ
√ АИКБ: Бизнесът плаща двойни сметки за ток през декември
Причината е шоковият скок на енергийната борса
Двойно по-високи сметки за ток отчита бизнесът през декември спрямо същия месец на миналата година. Това заяви
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Причината е
шоковият скок на енергийната борса, където през октомври и декември беше регистрирано с до 300% увеличение на
цената в рамките на ден.
Индустриалците поискаха спешна среща с премиера и проведоха разговори по време на заседание на Националния съвет
за тристранно сътрудничество. До момента няма яснота кога ще се срещнат с Борисов.
Цените за индустриалния ток са по-високи от тези, които се търгуват на борсите в съседните страни, убеден е Велев.
“Важно е да се знае, че към цената, която се търгува на сегмента „Ден напред“, се прибавя и таксата „Задължение към
обществото“, което надува още повече сметките на фирмите, които търгуват от енергийната борса", коментира
председателят на АИКБ.
Неговият колега Евгени Иванов от КРИБ директно определи твърдението на енергийния министър Теменужка Петкова, че
имаме най-евтината енергия на борсата, като „опашати неистини“. Изчисленията показват, че ако се добавят и
допълнителните такси, цената става същата като в Германия.
Асоциацията на организациите на българските работодатели предлага таксата „Задължение към обществото“, която
формира месечните битови сметки, да отпадне за отделните потребители и бизнеса и да се поема от бюджета.
News.bg
√ Бизнесът: Опашати неистини са, че на нашата борса се продава евтин ток
Подобряване на ефективността на енергетиката в държавните дружества. Това е един от приоритетите на Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР) за 2019 година. Целите на работодателските организации бяха
представени от председателите на АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП на пресконференция в БТА.
"Пътят за повишаване на ефективността на държавните компании минава през тяхната публичност", смята председателят
на АИКБ Васил Велев. Необходим е ремонт на старата енергийна стратегия, защото "опашати неистини са, че на нашата
борса се продава евтин ток", смятат експертите.
Държавните компании следва да имат прозрачно поведение и добро корпоративно управление чрез въвеждане в
листваните компании и увеличаване на капитала или чрез продажба на миноритарен дял.
Ускореното изграждане на електронно управление от АОБР посочват като един от дефектите на икономическата и
политическата среда, защото създава и предпоставки за затруднение на бизнеса и на гражданите.
През 2014 година за включването към електрическата мрежа на фирмите е отнемало 130 дни, а през изминалата година
този срок е нараснал двойно. От 190 страни в света България се нарежда на 147-о място в класацията на Световната банка
по показателя, свързан с електричество. "Срамно положение за една държава членка на ЕС", коментира Цветан Симеонов,
председател на БСК.
АОБР ще настоява пред управляващите, че е прекалено рано да влезем в еврозоната. Механизмът ERN 2 ще ни даде
доверие в банковата система, както и достъп до изгодни кредити, надяват се експертите.
"Докато нямаме електронно правителство, ще има съмнения особено в инвеститорите, които сега разглеждат различните
възможности", заяви председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.
Електронното управление ще бъде важно най-вече за българските фирми, подчерта Симеонов. То означава не само цялата
сфера на услугите да бъде покрита с възможност за извършване на услугите по електронен път, но и тези, които вече са
въведени, да функционират правилно.
Сивата икономика варира между 20% и 30%. Това означава коопериране с определено конкурентно предимство в
сравнение с тези, които си плащат. При съвременните нива на конкуренция това е убийствено и не трябва да се допуска.
Регулаторите на монополите като КЕВР и КЗК трябва да имат засилен контрол, категорични са от АОБР.
Според председателя на АИКБ Васил Велев нива от порядъка на 15% на сивата икономика са приемливи. Като мерки за
насърчаване на икономиката у нас той посочи, че купувайки български продукти, си помагаме като държава.
Представителите на бизнеса предвиждат създаване на Национален фонд за реклама на България.
Страната ни, по думите му, има незадоволителен образ пред света, а в същото време другите държави умело се
рекламират не само като туристически дестинации, но и реклама на българските продукти като вина, храни, мебели,
козметика, фармация, смята Велев. Качествени продукти имаме и в сферата на информационните технологии,
машиностроенето, добави Велев.
България се конкурира за инвестиции предимно с регионалните си съседи. С тежката регламентация на бизнеса, страната
ни губи това предимство и "няма да дойдат много на Летище София", смята Радосвет Радев, председател на Българската
стопанска камара.
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Целта на АОБР за 2019 година е насърчаване на дигитализацията в предприятията. Българската администрация да насърчи
по фискални, целеви способи или чрез дефинирането на националните приоритети при развиването на бюджета за
следващия период.
От асоциацията съвместно с министъра на труда и социалната политика са намислили и промени в Кодекса на труда. Част
от тях са прозрачност при определяне на възнагражденията. При 100 лв. нетна заплата, в държавната администрация се
води 111 лв., в икономиката - 116 лв., брутната е 127 лева, а същата заплата в Румъния би била 153 лева, обясни
председателят на АИКБ Васил Велев.
Той предлага в трудовите договори да се отчита целия разход, за да е ясно кой какво получава и заплатите да имат
съпоставимост. Едно от нещата, за които от АБР ще настояват за равно разпределение (50/50) между работодател и
работник на дължимите осигурителни вноски, тъй като в момента отчитат, че е пълна каша. В тази връзка се обмислят
промени в Кодекса на труда за нов вид трудови договори. Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, тъй като
ще бъде компенсирано с тяхното увеличение.
По отношение реформите в образователната система от АОБР предвиждат обучение по предприемачество и отделяне в
Министерство на образованието и науката в отделна дирекция Професионално обучение. Негативната стъпка е
увеличаване на заплатите в сектора на образованието без обвързването му с конкретни резултати. Според членовете на
асоциацията, това няма да доведе до добра ефективност.
От 100 пенсионери 62 влизат на пазара на труда всяка година. Трудовите ресурси намаляват с порядъка на 40 000 годишно,
обясни Васил Велев. Близо 12 000 граждани на трети страна са работили за българската икономика през изминалата
година, но е наложително да се направят промени, за да се увеличи техният брой.
Според Велев такива могат да бъдат издаване на българска карта, активизиране на Агенцията по заетостта, която да
доставя човешки ресурси за българската икономика.
Данъчните измами с ДДС са също с приоритетно значение за асоциацията. Според експертите е необходимо по-широко
въвеждане на обратно начисляване на ДДС. Засега у нас се прилага само при търговията със зърно. По веригата на
доставките не се пускат фактури с ДДС, а само последния, който получава стоката, пуска ДДС, начислява го и ползва кредит.
Това би довело до повече средства за бюджета, смята Цветан Симеонов.
От асоциацията ще настояват за премахване на 5% данък от дивидента, както и на данъчната ставка, касаеща едноличните
търговци.
Investor.bg
√ АИКБ: Българският индустриален бизнес плаща най-скъпата електроенергия
Взетите мерки относно свободния пазар на електроенергия не са постигнали нужния ефект, смята бившият
директор на ЕСО Валентин Колев
Българският индустриален бизнес плаща най-високата цена за електроенергия на свободния пазар, заяви Добрин Иванов
от Асоциацията на индустриалния капитал в България в ефира на Bulgaria on Air.
„За разлика от други страни, у нас цената за електроенергия расте скокообразно“, подчерта той, като добави: „Българският
бизнес плаща най-високата цена на тока и това го прави неконкурентоспособен. Има проблеми с енергийната и газовата
свързаност“.
По неговите думи в страната не се взимат адекватни мерки и затова продължават големите изменения в цената на
електроенергията на свободния енергиен пазар.
„Говорим за либерализиран пазар с пълен монопол – „Български енергиен холдинг“ и „Национална електрическа
компания“, коментира още Иванов, добавяйки: „Когато имаме един доставчик, сиреч държавата, това изкривява пазара.
Голямата част от производителите работят с дългосрочни договори. Това ги прави неконкурентоспособни“.
Според бившия директор на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД Валентин Колев нищо от това, което държавата е
направила по отношение на свободния пазар на електроенергия не е постигнало нужния ефект.
„Дневната цена на тока поскъпва. Това се дължи и на квотите за въглероден диоксид. Разходът на ток расте. Няма как
цената да е същата. Най-вероятно има изкривяване на пазара, щом цената драстично се променя“, сподели Колев.
По негово мнение основната причина за това е малкият мащаб на българския пазар.
Според Колев ценовата политика не дава възможност за пълна либерализация на пазара.
„Цената за битовите потребители трябва да се повишава. Битовият потребител няма никаква отговорност за покриване на
вредните емисии“, посочи той.
В края на миналата седмица бизнесът беше принуден да купува електроенергията за дейността си на 211 лв. за МВч. В
момента цената на тока е 155 лв. за Мвч.
Този пореден скок накара бизнеса и синдикатите да поискат втора среща с министър-председателя Бойко Борисов.
Повече информация може да получите на сайта на Bulgaria on Air.
Дарик
√ АИКБ: Бизнесът плаща двойни сметки за ток през декември
Двойно по-високи сметки за ток отчита бизнесът през декември спрямо същия месец на миналата година. Това заяви
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от БГНЕС. Причината е
шоковият скок на енергийната борса, където през октомври и декември беше регистрирано с до 300% увеличение на
цената в рамките на ден.
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Индустриалците поискаха спешна среща с премиера и проведоха разговори по време на заседание на Националния съвет
за тристранно сътрудничество. До момента няма яснота кога ще се срещнат с Борисов.
Цените за индустриалния ток са по-високи от тези, които се търгуват на борсите в съседните страни, убеден е Велев. “Важно
е да се знае, че към цената, която се търгува на сегмента „Ден напред“, се прибавя и таксата „Задължение към обществото“,
което надува още повече сметките на фирмите, които търгуват от енергийната борса", коментира председателят на АИКБ.
Асоциацията на организациите на българските работодатели предлага таксата „Задължение към обществото“, която
формира месечните битови сметки, да отпадне за отделните потребители и бизнеса и да се поема от бюджета.
Дума
√ Скъпият ток принуждава фирми да спират работа
Повече от 4 месеца бизнес и синдикати крещят, че има спекулации, държавата неглижира проблема
През януари поредно драстично поскъпване на тока за бизнеса на свободния пазар стресна и работодатели, и търговци на
електрическа енергия, и синдикати. Това се случва не за пръв път от септември 2018 г. Високите цени са само за един от
сегментите на борсата - сделките от т.нар. "ден напред", при който заводи и други предприятия купуват ток.
Работодателите алармираха за този проблем още през септември и обясниха, че на по-късен етап това ще засегне и цените
на тока за битовите потребители. От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обявиха още тогава, че са
сезирали КЕВР за завишените цени на борсата в сегмента "ден напред", който е около 200 лв. за мегаватчас. През октомври
от КЕВР съобщиха, че е сформирана работна група, която ще проучва дали има нарушаване на търговията на едро на ток
на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), което още не се е случило.
След поредно поскъпване на тока на борсата през декември "БСП за България" поиска изслушване на енергийния
министър Теменужка Петкова в парламентарната комисия по енергетика. Това, което се случва на енергийната борса, е
изключително обезпокоително, заяви зам.-председателят на комисията Таско Ерменков. Според него е необяснимо защо
цената на тока на борсата е по-висока от тази на регулирания пазар. Още тогава той изрази опасение, че високите цени ще
ударят най-вече фирмите, чието производство е свързано с ползването на ток - хлебари, месари и на други храни, които са
от първа необходимост. И това неминуемо ще доведе до поскъпването на храните. Освен това голяма част от българската
индустрия е свързана с производство, което потребява много електроенергия, а продукцията й се продава на борсови
пазари. И ще се понижи нейната конкурентоспособност.
На заседанието на комисията властта обаче определи случващото се на борсата като напълно в реда на нещата.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова каза, че борсата работи прозрачно и няма опции да й се влияе. Според
шефа на КЕВР Иван Иванов пък цените на борсата били
трайно по-ниски в сравнение
с тези на борсите в Румъния, Турция, Унгария и Гърция.
След поредно поскъпване на тока в началото на декември стана известно, че фирми започват да спират производството
си. АИКБ написа открито писмо до премиера Бойко Борисов и до председателя на КЕВР Иван Иванов, в което припомни,
че прогнозната цена на тока на свободния пазар на КЕВР е 70 лв. за мвтч, а на БНЕБ - 72-75 лв. В последните месеци на 2018
г. обаче те стигнаха до нива от 250-275 лв. за мегаватчас, което е ръст от 350%. От асоциацията заявиха, че това е абсурдно,
непазарно и безотговорно, и призоваха премиера за енергични и конкретни действия, тъй като заводи вече спират работа
заради скъпия ток. От БНЕБ се оправдаха, че не влияят на цените, а те са се повишили заради по-голямото търсене на
електроенергия.
В началото на януари цената на тока на свободния пазар у нас отново се повиши и удари 207 лв. за мегаватчас. По този
проблем бе свикана среща в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според синдикатите и работодателите има
необосновано и дори спекулативно повишаване на цените на електроенергията на свободния пазар, което може да забави
икономическия растеж и да ограничи повишаването на доходите. Според лидера на КНСБ Пламен Димитров в момента
има опити за спекулации на пазара на електроенергия и регулаторът трябва да каже кой е виновен за това. Димитров
прогнозира още, че подобни действия неминуемо ще доведат до поскъпване и на тока за регулирания пазар от 1 юли,
както и до спекулативни ръстове на редица стоки и услуги. Министър Петкова обаче заяви, че поводи за притеснение няма.
Вицепремиерът Томислав Дончев пък директно призова да не се всява смут.
Няколко дни по-късно, за да укротят недоволството на бизнеса и на синдикатите, Петкова и Иванов съобщиха, че
министерството и КЕВР започват
съвместни проверки на електромерите
на потребители на случаен принцип дали плащат това, което консумират. Инспекцията ще продължи до 25 януари и първо
ще започне в "Енерго-Про", ще продължи в ЕВН и ще приключи в ЧЕЗ. Каква е пряката връзка между точното отчитане на
електромерите на бита, чиито цени се определят от КЕВР, и движението на цените на тока на свободния пазар, въобще не
стана обаче ясно.
Недоволството продължи и на 14 януари стотици протестираха в Пловдив срещу спeкулативните цени на борсата. Същия
ден държавата пое ангажимент да осигури допълнителни количества ток на енергийната борса в сегмента "Ден напред"
като част от спешни мерки, които се очаква да стабилизират цените на борсата. Дали това ще укроти пазара, предстои да
разберем. Държавата обаче изгуби повече от 4 месеца да твърди, че всичко е наред, без да прави нищо, а през това време
много фирми пострадаха.
Индустриалният ток ще продължи да поскъпва поне до края на март, защото големите водни централи на НЕК нямат
достатъчно вода и на пазара от месеци има дефицит на ток на едро. Освен това заради студа ЕРП-тата купуват от борсата
повече ток за технологични нужди. Парадоксът е, че в момента токът за бита е по-евтин, отколкото плащат големите
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заводи. Докато на Запад е обратно. Там промишлеността плаща 3 пъти по-евтина електроенергия, а в Германия достига до
4,5 пъти, заяви зам.-председателят на АИКБ Румен Радев.
Още в първото писмо, с което бе сезиран премиерът, е написано, че има
сигнали за големи затруднения
и за подготовка за ограничаване на производството и дори за спиране на работа на фирми, много големи консуматори на
електроенергия, обясни директорът на "Индустриални политики" в АИКБ доц. Теодор Дечев. Естествено, не бихме
размахвали имената на тези фирми, защото това действа зле на репутацията им и може да провали договорите им,
коментира той и добави, че високите цени наистина напълно объркват планирането на всеки, който е по-голям потребител
на ток. Изключително притеснени сме и заради това искаме нова среща с премиера с участието на профсъюзите.
Проблемът е, че, от една страна, на пазара не достигат количества електроенергия, а от друга - цените нарастват
спекулативно, коментира Дечев. Според него това, което става, не е нормално. ЕРП-тата купуват много големи количества
енергия, защото би трябвало на всяка цена да обслужват всички свои клиенти и все пак трябва да поддържат някаква
приемлива цена за битовата електроенергия. Един от проблемите е точно в това, че трябва да се постигне някакъв баланс
между количествата, които купуват ЕРП-тата, и другите количества, които отиват за промишлеността.
Лично на Дечев проверките в ЕРП-тата му се виждат неадекватни.
Един си пълни джобовете
за сметка на конюнктурата, в това време пердашиш тоя, който трябва да се мъчи, за да си осигури количества ток, за да
снабдява потребителите, каза той. "Това е някакъв сигнал към средностатистическия гласоподавател - мрази ЕРП-тата. И
ето вижте, ние сме на ваша страна. Всъщност става дума за съвсем други неща. Става дума за това, че наистина трябва да
се осигурят достатъчни количества и за промишлеността. Това трябва да стане във взаимодействие с ЕРП-тата, а не
промишлеността и ЕРП-тата да се надпреварват и надцакват кой ще изпревари другия да купи по-големи количества",
коментира експертът. Вече има някакви предпазливи сигнали за по-разумни мерки, които бих се радвал, ако се окажат
работещи, каза той. Но, както казва моята съпруга: "Кристалното ми кълбо е на ремонт", обясни ситуацията Дечев.
Според него трябва да се довърши пълната либерализация. "Единното мнение е, че трябва да се сложи край на държавната
помощ за двете американски "Марици" - 1 и 3. Ние платихме една ужасно солена сметка с изключително неудачния начин
за насърчаване на ВЕИ-тата. В държавния енергиен сектор има пилеене на ресурси. Трябва да се засили и контролът на
когенерациите", призова той.
√ Бизнесът с двойни сметки за ток
Работодателите пак поискаха да си делят поравно разходите за осигуровки с работниците
ПДвойно по-високи сметки за ток отчита бизнесът през декември спрямо същия месец на миналата година, съобщи
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Причината е шоковото поскъпване на
тока на енергийната борса, където през октомври и декември беше регистрирано с до 300% увеличение на цената в
рамките на ден. Индустриалците поискаха спешна среща с премиера и проведоха разговори по време на заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество. До момента няма яснота кога ще се срещнат с Борисов. Васил Велев не
вижда ефект от срещата със социалните партньори.
Цените за индустриалния ток са по-високи от тези, които се търгуват на борсите в съседните страни, убеден е Велев. "Важно
е да се знае, че към цената, която се търгува на сегмента "ден напред" се прибавя и таксата "Задължение към обществото",
което надува още повече сметките на фирмите, които търгуват от енергийната борса. Неговият колега Евгени Иванов от
КРИБ директно определи твърдението на енергийния министър Теменужка Петкова, че имаме най-евтината енергия на
борсата като "опашати неистини". Изчисленията показват, че ако се добавят и допълнителните такси, цената става същата
като в Германия. Асоциацията на организациите на българските работодатели, към които спада и АИКБ, предлага сметката
"Задължение към обществото", която формира месечните битови сметки, да отпадне за отделните потребители и бизнеса,
а да се поема от бюджета. Работодателите настояват за нов Закон за енергетиката, както и повече прозрачност в
управлението на държавните дружества в енергетиката. Препоръката е НЕК, АЕЦ "Козлодуй", Мини "Марица изток 2" да
се листват на борсата, за да има пряко наблюдение на тяхната дейност. Настоява се също за спиране на държавната
субсидия за частните американски централи "Марица Изток" 1 и 3.
Васил Велев съобщи, че работодателските организации предлагат нов тип трудови договори, при които да има равно
разпределение - петдесет на петдесет на сто, вместо досегашните 60 към 40 на сто, между работодател и работник на
дължимите осигурителни вноски. Бизнесът иска и включване в трудовите и служебните договори на всички осигурителни
и данъчни разходи на работодателя за съответния работник или служител и отчитането им за статистически цели в брутния
размер на средната заплата. За да не се промени нетният доход на работещите, ако се увеличи осигурителната тежест,
бизнесът ще поеме ангажимент за увеличение на заплатите, допълни Велев.
Отмяна на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци е сред
приоритетите в работата на АОБР за тази година, съобщи председателят на БТПП Цветан Симеонов.
Фактор
√ Работодателите от АИКБ предлагат да делят поравно осигурителните вноски със служителите
Осигурителните вноски да бъдат разпределени поравно между работодателите и работниците, предлагат от АИКБ.
В момента съотношението е 60 към 40, като бизнесът плаща по-голямата вноска.
Според работодателите това няма да се отрази на заплатите.

6

"В рамките на общия разход за труд нищо няма да се промени, в рамките на нетния доход също. Една такава реформа
направиха успешно в Румъния, а много отдавна е така в Македония. Това внася повече прозрачност и повече
съпоставимост", твърди председателят на АИКБ Васил Велев.
Причината да не се отрази – според работодателите разликата ще бъде компенсирана от увеличение на трудовите
възнаграждения.
Мнението на синдикатите обаче все още не е търсено. Затова вариант остава законодателна промяна.
Работодателите предлагат и с промени в Кодекса на труда да се въведат нов вид трудови договори. Предложението е да
се записват две числа – общият разход за труд и нетната сума, която работникът получава след всички удръжки.
btvnovinite.bg
√ Работодателите поискаха по-голяма осигурителна тежест за служителите
При това положение може да се увеличат заплатите, посочи председателят на АИКБ Васил Велев
По-висока осигурителна тежест за работника иска бизнесът. Това е един от приоритетите на работодателите за тази година.
Идеята: дължимите осигурителни вноски да се разпределят по равно – 50 на 50 между работодател и служител.
Сега бизнесът поема по-голямата част от осигуровките на работниците. Според работодателите промените могат да се
въведат така, че да не се стигне до намаляване на парите, които работникът получава.
„То може да бъде въведено при условие крайната чиста сума да се запази – тогава ще се увеличи заплатата. Постоянно
поемаме ангажимент да увеличаваме възнагражденията и го правим. За миналата година е над 8%, за по-миналата – над
11%”, каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
БНР
√ Нов вид трудови договори предлагат работодатели
Работодатели предлагат с промени в Кодекса на труда да се въведат нов вид трудови договори.
Предложението е да се записват две числа - общият разход за труд и нетната сума, която работникът получава след всички
удръжки.
Работодателските организации настояват осигурителната тежест да бъде разпределена поравно между работодателя и
наетия работник, вместо досегашните 60 към 40 на сто, както и включване в трудовите и служебните договори на всички
осигурителни и данъчни разходи на работодателя за съответния работник.
Подробности около предлаганите промени - чуйте от Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
√ Работодателите искат нов тип трудови договори
Бизнесът ще бори недостига на кадри на пазара на труда с "българска карта" - репортаж на Наталия Ганчовска за
предаването ''12+3''
Работодателските организации настояват осигурителните вноски да бъдат разпределяни поравно между работодатели и
работници.
Според бизнеса това няма да се отрази на заплатите, защото ще бъде компенсирано от увеличение на трудовите
възнаграждения. За целта, с промени в Трудовия кодекс, може да бъдат въведени нов тип трудови договори, заяви
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев:
"Нашето предложение е в трудовите договори да се записват две числа, които говорят нещо. Едното е общият разход за
труд - впрочем така е в Румъния, в Македония и в много други страни. Другото число е нетната сума, която получава след
всички удръжки работникът".
Така, според Велев, в рамките на общия разход за труд и на нетния доход нищо няма да се промени:
"Това, разбира се, няма да повиши доходите на хората. Доходите на хората ще се повишат от повече и по-добра работа.
Това може да бъде въведено при условие крайната чиста сума да се запази. В случая не става дума за ощетяване на някой
или за облагодетелстване на друг, а за повече прозрачност в отношенията".
Предстои предложението за реформа да бъде обсъдено със социалните партньори.
Обединението на национално представените работодателски организации в България представи своите приоритети. Сред
тях са още ускорено изграждане на електронното правителство, дигитализация на икономиката и реформа в енергетиката.
Васил Велев предлага с "българска карта" бизнесът да бори недостига на кадри на пазара на труда. Според него на всеки
100 пенсиониращи се на трудовия пазар се включват едва 62-ма души:
"Издаване на българска карта за граждани от български произход. Не български паспорт, а българска карта на тези от тях,
които искат да работят и живеят в България. Тоест, нека пет години да бъде в България, да работи тука, да се интегрира и
тогава да кандидатства за гражданство. Това е точно обратно на продажба на български паспорти, с които да се замине за
Западна Европа".
Работодателите критикуваха и работата на Агенцията по заетостта, като настояха тя да се ангажира в по-голяма степен с
българския трудов пазар:
"Трябва да започне да работи като доставчик на човешки ресурси за българската икономика, а не доставчик на човешки
ресурси за чужди икономики. Доставчик на български човешки ресурси за чужди икономики, до момента беше това. Идва
времето, когато нашата Агенция по заетостта очакваме да бъде доставчик на човешки ресурси от трети страни за
българската икономика".
Целия репортаж чуйте от звуковия файл.
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√ Измама и грабеж е идеята за раздвижване на "спящите" акции
Интервю с Теодор Дечев, АИКБ
Силна критика към идеята на финансовото министерство да раздвижи акциите от масовата приватизация отправя в
позицията си Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Според Теодор Дечев това би било мега измама и опит за грабеж. Нещо повече - могат да доведат да срив на акциите на
пенсионните фондове, защото ако се предположи, че събуждането на акциите ще насити фондовия пазар, това ще доведе
и да падането на цените на играчите, а основни играчи там са именно тези фондове.
От последното трябва де се поинтересува и прокуратурата, защото някой може би се опитва да постигне точно това.
Така наречените спящи акции спят в един регистър, който се обслужва от Централния депозитар, обясни Дечев.
Собствениците не заплащат нищо по тях и са в правото си и 20 години да чакат тези акции да поскъпнат. На някой "светъл
ум" му е хрумнало те да се прехвърлят към инвестиционни посредници. Само тази операция ще коства на хората- 50 - 60
лева. Защо трябва да се посяга на акциите на хората, които сега имат добра цена, достигаща и до 1000 лева в някои случаи,
пита Дечев.
Още по- опасно е замисленото разпореждане със собствеността на хората, които не са си потърсили акциите си в срока от
5 години.
Ако някой иска да раздвижва фондовия пазар нека опрости процедурите, по които хората да си проверят движението на
акции, призова Дечев.
Чуйте цялото интервю с Теодор Дечев в звуковия файл.
ТВ „Европа“
√ Работодателите предлагат да делят поравно осигурителните вноски със служителите
Осигурителните вноски да бъдат разпределени поравно между работодателите и работниците. В момента съотношението
е 60 към 40, като бизнесът плаща по-голямата вноска. Според работодателите това няма да се отрази на заплатите.
Васил Велев – председател на АИКБ:
„В рамките на общия разход за труд нищо няма да се промени, в рамките на нетния доход също. Една такава реформа
направиха успешно в Румъния, а много отдавна е така в Македония. Това внася повече прозрачност и повече
съпоставимост“.
Причината да не се отрази – според работодателите разликата ще бъде компенсирана от увеличение на трудовите
възнаграждения.
Васил Велев – председател на АИКБ:
„Постоянно поемаме ангажимент да увеличаваме възнагражденията и го правим. За миналата година е над 8% за поминалата над 11%. Вярно е, че с тази цена на електроенергията е много трудно да прогнозираме какво ще се случи през
тази година. В случая не става дума за ощетяване на някого или за облагодетелстване на друг. Искаме повече прозрачност
в отношенията и статистиката“.
Мнението на синдикатите обаче все още не е търсено. Затова вариант остава законодателна промяна.
Васил Велев – председател на АИКБ:
„Надявам се това да стане чрез закон да се направи тази реформа. Така че фирмите ще изпълнят закона“.
Работодателите предлагат и с промени в Кодекса на труда да се въведат нов вид трудови договори. Предложението е да
се записват две числа – общият разход за труд и нетната сума, която работникът получава след всички удръжки.
За повече информация, вижте видеото.
БТВ
√ Ще бъде ли увеличена осигурителната тежест за работниците?
Бизнесът настоява за изравняване на тежестта, а синдикатите са против
Работодателите настояват за по-висока осигурителна тежест за работниците. Идеята е дължимите осигурителни вноски
да се разпределят по равно – 50 на 50 между работодател и служител. Сега бизнесът поема 60%, а работниците – 40%.
Това може да се случи, без да бъде ощетен работникът, като еднократно се увеличат заплатите, обяви вчера Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
За разпределена поравно осигурителна тежест бизнесът настоява отдавна.
С настоящата редакция на Кодекса на труда от 2000 г. се предвиждаше това разпределение поравно да стане от 2007 г.
после беше отложено с две години и така от 2008 г. съотношението е 60:40”, напомни Ивелин Желязков от АИКБ.
„Подобна промяна ще намали разполагаемия доход на работниците. Тезата, че щели да увеличат заплатите е
несъстоятелна. Още по-нелепо е представителите на едни национално представителни организации да поемат
ангажимент от името на всички работодатели”, контрира Ваня Григорова от КТ „Подкрепа”.
Вижте повече във видеото!
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Важни обществено-икономически и политически теми
News.bg
√ До 31 декември да се удължи подмяната на касовите апарати искат от ДБ
От Демократична България искат удължаване до 31 декември 2019 г. на срока за подмяната на касовите апарати. Те искат
и преразглеждане на изискванията към софтуера на Наредба № Н-18 за свръхрегулацията на данни и процеси във фирмите,
които често представляват чувствителна бизнес информация.
Предложението им е във връзка с изискването до 31 март всички регистрирани по ДДС фирми да обновят касовите апарати
и софтуера, който използват, с апарати и софтуер, одобрени от НАП.
Според демократите новата Наредба № Н-18 е в ущърб на бизнеса не само заради цената, която трябва да се плати (над
200 млн. лв.), но и поради допълнителните изисквания, които се въвеждат за всички фирми, използващи търговски
софтуер.
Ако срокът за подмяна на касовите апарати и софтуера не бъде удължен, много фирми, болници, обществени заведения,
градският транспорт няма да са изпълнили изискванията на Наредба № Н-Изборът пред тях ще бъде да работят в разрез
със закона и да рискуват глоба от НАП или да спрат работа, смятат демократите.
Без удължаване на срока за подмяна на софтуера и на касовите апарати сервизните фирми няма да успеят да обновят
фискалните устройства на фирмите качествено и в срок.
Софтуерните разработчици няма да успеят да предоставят качествени версии на програмите си, рискувайки загуба на
информация и неправилна работа на софтуерните продукти, инсталирани във фирмите. Разходите на бизнеса за нови
версии на използвания софтуер, коригиращи несъответствия с Наредба № Н-18, ще се увеличат, ако не бъде удължен срока
за подмяната.
Това ще доведе до хаос в цели сектори на икономиката. Преждевременната подмяна на софтуера може да доведе до
допълнителни загуби за фирмите, свързани с неправилното му функциониране.
От дясната коалиционна формация предлагат промяна на изискванията с предоставяне на алтернатива за фискализация
чрез каса или електронни документи подавани към НАП.
Демократите предлагат и Наредба № Н-18 за фискалните устройства да се превърне в закон и изискванията в него да са
непроменими поне за 5 години.
От ДБ смятат, че новата Наредба № Н-18 е в ущърб на бизнеса не само заради цената, която трябва да се плати (над 200
млн. лв.), но и заради допълнителните изисквания за всички фирми, използващи търговски софтуер. Според тях срокът за
подмяната е нереално кратък.
Мотивът им е, че наредбата е приета в края на септември 2018 г. За малките и средни компании е предизвикателство до
31 март 2019 г. да обновят софтуера, който използват за работата си.
- Самите софтуерни компании, които актуализират и регистрират софтуера си в НАП, тепърва публикуват синхронизирани
с изискванията на наредбата версии. Към 20 януари само 6 софтуерни разработчици са готови със софтуер в съответствие
с изискванията на НАП.
- Към 20 януари готови за продажба са недостатъчен брой модели касови апарати. Голяма част от производителите все
още не са приключили сертификацията на фискалните си устройства в Българския институт по метрология.
- Дори да приемем, че към началото на февруари всички фискални устройства са готови за продажба, то времето до 31
март е крайно недостатъчно за обучение на сервизните фирми и замяната на над 250 000 касови апарати.
- Всички големи вериги заведения, супермаркети, магазини ще имат затруднения да обновят софтуера и фискалните си
устройства до крайния срок, поради специфики на използването им.
- Софтуерните интегратори няма да успеят в този срок да обслужат всички свои клиенти, за да не бъдат в нарушение на
закона от 1 април.
- Изискването софтуерът да бъде задължително с интерфейс на български език е удар срещу компаниите (в по-голямата си
част международни), опериращи с чужди софтуерни продукти.
Демократична България подкрепя усилията за намаляването на дела на сивия сектор в икономиката, но не искат това да
става за сметка на коректните фирми, нито да затруднява работата на бизнеса или да го принуждава да плаща висока цена,
нито да увеличава административните му разходи.
"Считаме, че рискът на 1 април голяма част от бизнеса и обществените услуги да бъдат принудени да работят в разрез със
закона е голям и призоваваме НАП и МФ за намиране на балансирано решение. Настояваме НАП спешно да поднови
диалога с браншовите асоциации, за да промени Наредба № Н-18 във вид, удовлетворяващ бизнеса и МФ", се казва в
позицията на ДБ.
√ Мая Манолова защити в ЕП петицията срещу двойните стандарти при храните
Омбудсманът Мая Манолова защити в Брюксел петицията срещу двойния стандарт при храните и напитките в Европейския
съюз, съобщиха от администрацията на националния обществен посредник. Това стана по-рано през деня.
Омбудсманът и гражданите настояха да спре производството и разпространението на храни от една и съща марка, но с
различни съставки и качество в страните-членки на ЕС. Това да стане чрез промяна в европейското законодателство,
включително в Директивата за нелоялните търговки практики.
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Манолова определи участието си като огромен успех. "Комисията по петиции в Европейския парламент прие за абсолютно
основателна, внесената от нас петиция и я остави отворена, за да може ЕП да наблюдава този процес до окончателното
приключване с обидната практика на двойните стандарти при храните", каза Мая Манолова.
По същото време на заседание на Комисията по вътрешен пазар в ЕП бе одобрен единодушно "потребителския пакет" на
еврокомисаря Вера Юрова - еврокомисар по правосъдие, права на потребителите и равенство на половете. Одобрението
бе с 19 гласа "за" и 1 "въздържал се". Пакетът бе огласен в София по време на българското европредседателство.
Манолова заяви, че е дадена зелена светлина за придвижване на "потребителския пакет" от комисията към ЕП. Тя се
надява, че до края на мандата ЕП ще има време да приеме промените, които забранят двойните стандарти при храните.
Тя заяви, че промяната засяга още 100 млн. европейски граждани.
По-късно Мая Манолова и еврокомисар Юрова се срещнаха и препотвърдиха позицията, че пътят срещу двойния стандарт
при храните трябва да бъде извървян докрай.
Единственият български евродепутат, гласувал разпоредбите днес, бе Ева Майдел. Тя поясни, че новите правила
предоставят повече прозрачност при онлайн пазаруването. Различното качество не създава различно качество европейци,
а по-скоро второ качество Европа, заяви тя.
Евродепутатите от ГЕРБ няма да позволим да има две категории европейци в Европейския съюз, каза Майдел.
По думите й една храна, една напитка, козметика или бебешко мляко, продадени с една и съща опаковка в различни
държави членки, но с различни съставки подронва не толкова авторитета на самата марка, а подронва институциите като
цяло. Тя е оптимист, че проблемът може да бъде решен.
По думите й вече да не бъде възможно закупуване на шоколад или перилен препарат от Гърция, Германия и България,
който да има една и съща опаковка, но с различни съставки.
Дарик
√ Спорният закон за горивата влиза в пленарна зала
Предложението за промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход, придобил популярност като Закон за горивата, влиза за първо четене в пленарна зала.
Превърналият в спорен законопроект е заложен като точка първа от дневния ред на заседанието на парламента в сряда.
Инициатор на промените в Министерски съвет, а те предвиждат направените през лятото на 2018 г. изменения да влязат
в сила на 1 юли тази година, вместо на 28 януари.
Собствениците на малки бензиностанции обаче остават в стачна готовност и настоявайки за отлагането на закона,
продължават да изразяват мнение, че той ще доведе до фалити и в никакъв случай няма да успее да се пребори със сивата
икономика. Те настояват още да бъдат поканени за участие в работна комисия, която да прецизира текстовете.
Според протестиращите законът е лобистки и обслужва интересите на големите играчи на пазара на горива. Към
недоволните се присъединиха и различни представители на браншовите организации на миннодобивната индустрия и
металургията, както и от строителите. Оплакването на всички е едно - законът е твърде рестриктивен.
В рамките на пленарното заседание депутатите ще дебатират и върху промени в Закона за личните данни, предвиждащи
разширяване на задачите и правомощията на Комисията за защита на личните данни, като единствен надзорен орган в
България.
√ Грипна епидемия е обявена в 14 области
14 области на страна вече са в грипна епидемия. От днес във ваканция са и учениците в Сливен и Хасково - децата там няма
да учат до понеделник включително.
Вчера епидемия беше обявена и за областите Варна и София. В Перник ваканцията им се удължава до петък, когато децата
ще са на училище.
Пред епидемия са във Враца, Плевен, Русе, Кърджали и Кюстендил.
В областите Бургас и Стара Загора, които бяха сред първите с обявена епидемия, учениците от днес се връщат в клас.
√ Задава се сериозно влошаване на времето - къде и колко ще вали
На много места в страната днес ще има валежи: в Северозападна България - от дъжд и сняг, в останалите райони предимно
от дъжд. Значителни ще са количествата в Рило-Родопската област. Ще духа слаб, след обяд в Източна и Южна България
умерен вятър от юг-югоизток, в северозападните райони - от североизток, сочи прогнозата на НИМХ.
В четири области на страната е обявен жълт предупредителен код за опасно време. В Благоевград и Смолян ще има
значителни валежи от дъжд, над около 1200 м - от сняг. Количества през денонощието - 20-35 л/кв.м. През нощта срещу
четвъртък валежите ще продължат. В Кърджали и Хасково се очакват сериозни валежи предимно от дъжд. И тук количества
през денонощието се очаква да достигнат 20-35 л/кв.м. Ще духа и силен вятър от юг-югоизток с пориви до 24 м/сек.
Сериозната метеорологична обстановка ще продължи и в нощта срещу четвъртък.
Минималните температури в страната ще са предимно между минус 1 и 4 градуса; максималните стойности ще са между
6 и 11 градуса, в северозападните райони ще са по-ниски - 2-5 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за
месеца и още ще се понижи.
По планините ще е облачно. Ще има валежи от сняг, под около 1200 м - от дъжд. Значителни ще са валежите в РилоРодопската област. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, който вечерта още ще се усили. Максималната
температура на височина 1200 м ще е около 3 градуса, на 2000 м - около минус 2 градуса.
Над Черноморието ще е облачно, на места с валежи от дъжд. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните
температури ще са 10-12 градуса. Температурата на морската вода е около 6 градуса. Вълнението на морето е 3 бала.

10

В четвъртък ще е облачно. Валежите ще обхванат цялата страна и ще се усилят. В северозападните райони и по високите
полета на Западна България ще превалява сняг, а в останалата част от страната - дъжд. Ще духа до умерен, в източната
половина от страната и временно силен вятър от изток. Минималните температури ще бъдат 0 и 5 градуса, а максималните
предимно между 3 и 8 градуса.
Заради очакваните значителни количества на валежите оранжев код е обявен за областите София-град, София-област,
Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора.
Жълт код заради обилни валежи от сняг е в сила за областите Видин и Монтана. Същата степен на предупреждение - жълт
код, но заради прогнози за валежи от дъжд, е въведен за областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново,
Сливен и Ямбол.
В петък с прекъсвания валежите ще продължат. На места, главно в Западна България и в Рило-Родопската област, валежите
ще са значителни. Вятърът ще остане югоизточен и температурите ще са сравнително високи за периода, особено в Източна
България. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, а максималните - между 3 и 8
градуса, в Източна България - до 10-11 градуса.
БНТ
√ На първо четене: НС отложи Закона за горивата за 1 юли
Депутатите гласуваха на първо четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които предвиждат той да влезе в сила на 1 юли.
Придобилият популярност като Закон за горивата трябваше да започне да поражда правни последици на 28 януари, но по
предложение на Министерски съвет направените през лятото на 2018 г. изменения трябва да влязат в сила след 6 месеца.
Въпреки че темата породи остри дебати в пленарна зала, предложението за отлагане бе прието с гласовете на 112 народни
представители, нито един глас „против“ и 28 – „въздържал се“.
Законопроектът се превърна в спорен и доведе до стачна готовност собствениците на малки и средни бензиностанции,
които продължават да изразяват мнение, че той ще доведе до фалити и в никакъв случай няма да успее да се пребори със
сивата икономика.
Те настояват още да бъдат поканени за участие в работна комисия, която да прецизира текстовете.
√ Кои са най-големите бюрократични пречки за родните фирми
България се слави по света с добрите си програмисти и софтуерни фирми. Въпреки това, електронните услуги на
държавната и общинската администрация се развиват бавно. Има ли пренасочване от една институция към друга и по
електронен път, вижте в репортажа на Паулина Найденова.
Фирмата на Иван Паличев извършва счетоводни и консултантски услуги на български и италиански предприемачи. За
спестяване на време и средства при работата с НАП и Търговския регистър, счетоводителите използват електронен подпис.
Трудности обаче има и с него.
Иван Паличев, управител на фирма за счетоводни и консултантски услуги: Различните държавни институции ползват
различни платформи, необходимо е различна настройка, което смятам, че създава известни проблеми. Аз говоря като
човек, който не е компютърен специалист, а който е потребител. Това нещо, виждайки, че се управлява от държавната
администрация, вероятно в бъдеще може да се направи да бъде единно.
Според Иван Паличев, заради честите промени в наредби, трябва да се работи за опростяване на интернет сайтовете на
институциите.
Иван Паличев, управител на фирма за счетоводни и консултантски услуги: Има информация за този, който търси. Но е
нужно да бъде по-достъпна и по-добре представена. Например НАП напоследък доста активно работи и пуска съобщения,
за да информира за новини и т.н. Вероятно може другата администрация да направи нещо в по-добър аспект.
Адвокати съветват да подаваме жалби срещу институциите, ако имаме вреди заради забавяне или грешки от тяхна страна.
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Кристиан Гьошев, адвокат: Ако дадена фирма или физическо лице пострада от даден акт на държавна администрация,
било то бездействие или бъг в електронна система, или нещо подобно, тя трябва при всички положения да докаже пред
съответния съдебен орган до каква степен е била вредата. По начало хората са емоционални и искат веднага да получат
правосъдие, но това не се случва. Тъй като съдилищата са изключително натоварени, ВСС не увеличава броя на съдиите,
това прави правосъдието претупано и по този начин засегнатите лица не могат да получат целения ефект бързо.
Въпреки административните затруднения, според управителя на счетоводна фирма Иван Паличев напредък все пак има.
Сравнява бюрокрацията в българската администрация с тази в Италия.
Иван Паличев, управител на фирма за счетоводни и консултантски услуги: Регистрацията на едно дружество там е един
доста сложен и дълъг процес, който отнема със самата подготовка, говорим за по-сериозна компания, може би около два
месеца.
Същата процедура за регистрация на дружество в България отнема около месец.
√ Исторически ход за Германия и Франция с новия договор за партньорство
Лидерите на Германия и Франция - Ангела Меркел и Еманюел Макрон подписаха нов договор, който има за цел да засили
партньорството между двете държави. Повече за значението на документа вижте от прякото включване на Мария
Стоянова.
На церемония в граничния град Аахен, Меркел и Макрон сигнализираха, че искат да съживят европейската идея в момент,
в който изпитанията идват едно след друго. Договорът от Аахен призовава за по-тясно сътрудничество в областта на
отбраната, икономиката, както и за повече културната интеграция между двете държави.
Веднага се чуха критики от двете страни на границата, като един френски депутат описа договора като "предателство",
докато член на Алтернатива за Германия нарече споразумението механизъм за "кражба на пари". Повече за политическите
аспекти на споразумението и бъдещите отношения на двете държави вижте във видеото.
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