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в-к ПРЕСА
Хипермаркетите ще плащат до месец
Депутати от БСП внесоха нови промени в Закона за защита на
конкуренцията
Търговските вериги трябва да се разплащат с доставчиците си до 30 дни от
датата на издаване на фактурата за съответната стока. Това гласи една от
поредните поправки в Закона за защита на конкуренцията, които
икономистите от БСП внесоха в парламента. В първоначалния вариант на
проектозакона, който мина на първо четене, срокът бе 3 месеца.

В момента някои вериги дължат пари на контрагентите си по
половин година. Това е убийствено за една малка фирма, коментира
за „Преса“ депутатът Румен Гечев. Той беше категоричен, че няма
смекчаване на мерките срещу търговските компании, а се
прецизират някои текстове. Понятието „злоупотреба със значителна
пазарна сила“ се заменя с формулировката „злоупотреба с по-силна
позиция при договаряне“. Според вносителите подобно нарушение е
налице, когато доставчиците на една компания са зависими от нея
заради структурата на пазара и характера на дейността им. В тези
случаи е предвидена имуществена санкция в размер на 10 на сто от
оборота със съответната група стоки за предходната година. Ако тя
се продава за първи път, санкцията е до 50 хил. лв.
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Слага се край и на таксите, срещу които не стоят никакви услуги,
като рожден ден, боулинг и други. Няма да има и необосновано
прехвърляне на риска от веригите към производителите. Готвените
промени обаче срещат сериозен отпор от търговците. Преди дни
анализ на Световната банка предупреди, че те ще предизвикат хаос
и изкривяване на пазара.
В-к Труд 12 май 2014
Световната банка препоръча: Нека веригите и доставчиците да спорят в съда

Само у нас няма закон за хипермаркетите
България е единствената страна в ЕС, в която все още няма законови
разпоредби, уреждащи отношенията между търговските вериги и
доставчиците. Това коментира Лукан Луканов от управителния съвет
на Съюз “Произведено в България”.
Според него подготвените нови текстове са най-добрия вариант в тази посока.
“Правилно управляващите са се насочили към промени в Закона за защита на
конкуренцията, за да се осигури бързо и справедливо решаване на
проблемите”, каза Луканов. Ако подобни текстове били поставени в търговското
законодателство, те нямало да свършат същата работа. “Неслучайно
търговските вериги се опасяват, защото антитръстовото законодателство е
много строго и силно оръжие срещу всяко непазарно поведение. Те искат да
прехвърлят тези неща в търговското право, където едно дело ще се води 5-10
години без ясен резултат”, допълни той.
Според него Световната банка не трябва да се занимава с въпроси, които са
приоритет на правителствата. “Това е чист лобизъм от страна на големите
търговски вериги”, заяви той.
Целия материал на :
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4076912
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БНТ 1- Предаването на Димитър Цонев
Още от деня – 13 май 2014
Давид срещу Голиат. Кой кой е в битката между българските производители и
търговските вериги? Има ли равнопоставеност на стоките по щандовете и защо
“господстващото положение”, записано в закон, разбуни духовете? Емил
Хърсев, Марияна Кукушева и Йордан Матеев.
Европейско ли е качеството ни на живот и имат ли българите по-малко права от
другите граждани на Европа.
http://bnt.bg/predavanyia/oshte-ot-denya/ochakvajte-oshte-ot-denya-13-maj-2014

Още от деня – 15 май 2014
Разговор на Димитър Цонев с Петко Николов
Председателя на КЗК изрази ясна позиция в подкрепа на изготвяните
промените в Закона за защита на конкуренцията, свързани със значителната
пазарна мощ на компании и фирми.
Петко Николов проговаря за глобите на енергодружествата, за монополите и
за защитата на българските стоки
Целия разговор на
http://bnt.bg/predavanyia/oshte-ot-denya/ochakvajte-v-oshte-ot-denya-11

в-к ТРУД – 17 май 2014
Петко Николов – председател на КЗК
Търговските вериги изпълниха указанията ни

- Г-н Николов, преди 2 г. предписахте на търговските вериги да коригират
поведението си спрямо доставчиците. Изпълниха ли ги?
- Приехме техните предложения, с които искаха да отстранят недоразуменията
с доставчиците. Направиха това, което бяха задължени. Изискахме повторна
информация, убедиха ни писмено в това. Нямаме сигнал от доставчиците, че
някое от онези нарушения продължава и сега. Може би има нови, но те са
предмет на ново разследване.
Цялото интервю
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http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4087378
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