Асоциация на индустриалния капитал в България
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√ Около 40% е делът на сивата икономика в България
http://www.ebfbusiness.tv/index.php?id=20067&page=news&type=11
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект „Ограничаване
и превенция на неформалната икономика“, който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България за
периода 2009 - 2013 г.
Вестник Янтра днес
√ Сивата икономика е между 42 и 58 %
http://www.dnesbg.com/ikonomika/sivata-ikonomika-e-mezhdu-42-i-58.html
Средно 40 на сто е разпространението на сивата икономика в България, показва близо двугодишното изследване на
Асоциацията на индустриалния капитал и Националния център “Икономика на светло”. Проучванията са в 11
индустриални бранша, а неформалните практики са най-разпространени в туризма, строителството и здравеопазването,
каза във В. Търново социологът доц. Емилия Ченгелова, ключов експерт по проекта, направил изследването. 42 % от
работодателите, 48 на сто от работниците и като цяло 58 % от населението са категорични, че сивата икономика
процъфтява. Половината от работодателите смятат, че цялостната политика на държавата за регулиране на
бизнессредата е основна причина за сенчестите практики в икономиката. В тези граници е и мнението, че виновни са
несъвършенствата в законодателството. 44 на сто от анкетираните ги отдават на неефективността на съдебната система,
толкова е делът и на мненията, според които сивият сектор се дължи на високите нива на корупция сред държавната и
общинската администрация. Според проучванията на АИК неформалната икономика във Великотърновска област
средно е 33 на сто и е на средното ниво в страната.
На срещата на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията в Арбанаси за кратко
дойдоха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и главният секретар на Министерството на
образованието Красимир Вълчев. Сиви практики има дори в държавните предприятия, призна пред университетските
преподаватели министър Добрев. За пример той посочи енергетиката, където това се изразявало при обществените
поръчки. Министърът ни увери, че се вземат мерки за предотвратяване на това, коментира областният управител проф.
Пенчо Пенчев, който е член на ръководството на АПИУИ. Като добра практика за държавна намеса икономическият
министър е посочил преструктурирането на Агенцията за малките и средните предприятия. До скоро за стартирането на
даден проект през нея се изискваха 24 подписа и администрацията беше в две сгради. Сега хората са събрани на едно
място и за проект се изискват 12 съгласувателни подписа, което намалява времето за одобрение и корупцията.
Вестник Борба
√ Кръгла маса в Арбанаси: 40 на сто от икономиката ни - сива, 2/3 в туризма, строителството и здравеопазването не
плащат данъци
http://www.borbabg.com/?action=news&news=19029
БЛИЗО 40% ОТ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА Е СИВА, А 2/3 ОТ ФИРМИТЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, СТРОИТЕЛСТВОТО И
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КРИЯТ ОБОРОТИ, масово не плащат данъци и спестяват осигуровки и заплати.
Това сочат данни от изследване, направено по проект "Ограничаване и превенция на неформалната икономика",
който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния капитал в България за периода 2009 - 2013 г. Скандалният
анализ бе представен в събота във Велико Търново. Данните от него са постъпвали директно от работници,
работодатели и институции, които са били анкетирани.
Проектът е финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския
социален фонд, и е представителен.
"Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял в сивата икономика. Нивата са стигнали
пределна точка от около 70%. Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики",
съобщи доц. Емилия Ченгелова, експерт социолог в Асоциацията на индустриалния капитал. Според нея сивите
практики се прилагат там, където крайният продукт има индивидуални потребители, а когато има колективни и
сериозни партньори, ползващи стоките, шансът да се развие сива икономика е по-малък.
"52% от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на
държавата за регулиране на бизнес средата. 49 на сто ги отдават на несъвършенствата и пропуските в
законодателството, а според 44% от анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система",
информираха експертите.

ТЕ СА НАПРАВИЛИ ИЗВОДА, ЧЕ ИМА МЪЛЧАЛИВ КОНСЕНСУС МЕЖДУ РАБОТНИК И РАБОТОДАТЕЛ ЗА СИВ ТРУД,
ЗАЩОТО И ЗА ДВЕТЕ СТРАНИ Е ИЗГОДНО. Работникът печели чисти пари за момента, а фирмите спестяват от здравни
осигуровки.
"Шампиони по сива икономика са градовете Бургас, Ямбол, Хасково, Русе, Пазарджик, Петрич и Перник. Велико
Търново се нарежда някъде по средата с около 35 - 40% дял на сенчестия бизнес. През последните две години се
наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сивия сектор заради кризата", допълни доц.
Ченгелова.
Само експортно ориентираните фирми у нас можели да си позволят да стоят на светло. Според изследователите се
очаква свиване на сивия сектор, но с много бавни темпове, тъй като има гъвкаво преструктуриране на сивите практики
в зависимост от мерките, които предприема държавата срещу тях.
Данните бяха представени в събота на кръгла маса във великотърновското село Арбанаси с участието на
представители на бизнеса, регионалните власти, държавни институции и социални партньори. За изучаване и
ограничаване на сивата икономика експерти от Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три основни групи
- население, работодатели и служители в 11 индустриални бранша.
rummarinova.blogspot.com
√ Около 40% е делът на сивата икономика в България
http://rummarinova.blogspot.com/2012/05/40.html
Това показват данни от изследване, направеноот Асоциацията на индустриалния капитал в България, за периода 2009 2013 г., по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика".
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския
социален фонд.
Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - около 70%, съобщава
darikfinance.bg. Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики.
"Шампиони" по сива икономика са градовете Бургас, Ямбол, Хасково, Русе, Пазарджик, Петрич и Перник. Велико
Търново се нарежда някъде по средата с около 35-40% дял на сенчестия бизнес, показват още данните от проучването.
През последните две години се наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сивия сектор
заради кризата.
Очакванията са за свиване на сивия сектор, но с много бавни темпове, тъй като е налице много гъвкаво
преструктуриране на сивите практики в зависимост от мерките, които предприема държавата срещу тях.
52% от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на държавата
за регулиране на бизнес средата, 49% ги отдават на несъвършенствата и пропуските в законодателството, а според 44%
от анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система.
За изучаване и ограничаване на сивата икономика експерти от Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три
основни групи - население, работодатели и служители, в 11 индустриални бранша.
stroimedia.bg
√ Сивата икономика у нас е 40%
http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=5790
С най-виско дял са туризъм, строителство и здравеопазване
Около 40% е делът на сивата икономика в България, показват данни от изследване, направено по проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика", който се изпълнява от Асоциацията на индустриалния
капитал в България за периода 2009 - 2013 г, съобщи Дарик. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.
Данните бяха представени на кръгла маса в Арбанаси, с участието на представители на бизнеса, регионалните власти,
държавни институции и социални партньори. За изучаване и ограничаване на сивата икономика експерти от
Асоциацията на индустриалния капитал са проучили три основни групи - население, работодатели и служители в 11
индустриални бранша.
Туризмът, строителството и здравеопазването са трите сфери с най-висок дял сива икономика - около 70%.
Машиностроенето и пощенските услуги пък са с най-ниски нива на сиви практики, съобщи доц. Емилия Ченгелова,
експерт-социолог в Асоциацията на индустриалния капитал. По думите й сивите практики се прилагат там, където
крайният продукт има индивидуални потребители, а когато има колективни и сериозни партньори, ползващи стоките, е
по-малък шансът за сива икономика.
52% от работодателите смятат, че сенчестите практики в икономиката са резултат от цялостната политика на държавата
за регулиране на бизнес средата, 49% ги отдават на несъвършенствата и пропуските в законодателството, а според 44%
от анкетираните те се дължат на неефективността на съдебната система.
Има мълчалив консенсус между работник и работодател за сив труд, защото и за двете страни е изгодно - работникът
печели чисти пари за момента, а фирмите спестяват от здравни осигуровки, коментира доц. Ченгелова.
Шампиони по сива икономика са градовете Бургас, Ямбол, Хасково, Русе, Пазарджик, Петрич и Перник. Велико
Търново се нарежда някъде по средата с около 35 - 40% дял на сенчестия бизнес, показват още резултатите от

проучването. През последните две години се наблюдава тенденция на стабилно задържане и дори увеличаване на сивия
сектор заради кризата.
Само експортно ориентирането фирми у нас могат да си позволят да стоят на светло, коментира доц. Емилия
Ченгелова. Според нея се очаква свиване на сивия сектор, но с много бавни темпове, тъй като е налице много гъвкаво
преструктуриране на сивите практики в зависимост от мерките, които предприема държавата срещу тях.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ До 1 млрд. лв. годишно изтичат от България към офшорни зони
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204438_%D0%94%D0%BE+1+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.
+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82+
%D0%BE%D1%82+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D0%BE
%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8
До 1 млрд. лв. ежегодно изтичат от бюджета на страната към офшорни зони. А в същото време у нас все още масово се
използват финансови агенти (т. нар. мулета) за трансфер на пари към трети страни и България остава основен източник
на такъв тип играчи към развития свят. Основната причина сънародниците ни да пренасят незаконно пари зад граница е
ниският стандарт на живот. Тези данни отчете Явор Колев, началник сектор “Компютърни престъпления, интелектуална
собственост и хазарт” към Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП), по време на семинар във
Велинград. За сравнение, преките инвестиции у нас за миналата година по официални данни на БНБ са били 1,341 млрд.
евро или близо 2,6 млрд. лв.
През 2011 г. са се активизирали и доста престъпни групи, които крадат бази данни на компаниите, както и друга ценна
корпоративна информация, отчете експертът. Това се случва най-вече заради наличието на немарливи и слабо
подготвени администратори. Независимо дали грешките на служителите са умишлени или не, е редно да се вземат
мерки за предотвратяването им, защото щетите от корпоративен шпионаж могат да достигнат милиони, за разлика от
обикновените кражби, предупреди още той.
По отношение на фалшивите стоки като лекарства, дрехи или парфюми са неутрализирани над 60 пиратски сайта. Но на
мястото на разкритите престъпници, скоро се появяват нови, които бързо запълват освободената ниша. Повечето
престъпни групи са добре организирани и структурирани, ползват хакерски услуги, за които си плащат, и достигат до
различен тип информация. Спрямо случаите на престъпления с деца, през последната година те са намалели
значително. Заслугата за това е на неправителствените организации и частния бизнес, който инвестира все повече
средства именно в сигурността. Организираните разяснителни кампании по училищата също спомагат за превенцията на
тези престъпления.
Само за 2011 г. от киберпрестъпност са завъртяни около 1 трлн. долара в световен мащаб.
Банковата система играе много важна роля в защитата срещу киберпрестъпления и затова много сериозно се работи в
партньорство с eBay и PayРal, както и със социалните мрежи. Това се извършва с цел предотвратяване на кражбата на
лични данни. Активно се работи също с Europol, Interpol, Федералното бюро за разследване (ФБР), щатската Secret
Service и др. Най-ефективното противодействие срещу киберпрестъпността може да се постигне само с партньорство на
всички нива – държавата, неправителствените организации и бизнеса, коментира и Албена Спасова, председател на УС
на Международната академия за обучение по киберразследвания.
Оказва се, че на около секунда и половина се появява по една заплаха в интернет, което прави около 5 млн. за три
месеца, добави и Константин Веселинов, управител на „Хай компютърс“. В действителност 100% сигурност няма, но това
не означава, че не трябва да се грижим за нея, добави той.
√ От БАН прогнозират 1,3% икономически ръст за 2012 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/204551_%D0%9E%D1%82+%D0%91%D0%90%D0%9D+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+1%2C3%25+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D
0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82+%D0%B7%D0%B0+2012+%D0%
B3.
Очакваният икономически ръст през тази година ще бъде минимален, около 1,3%, прогнозираха вчера учени от
Института за икономически изследвания при БАН. Те представиха своя годишен доклад „Икономическо развитие и
политика в България: оценки и очаквания“. Прогнозата на БАН се приближава до обявените от зам.-министъра на
финансите Боряна Пенчева очаквания за ръст от 1,4%. Ръст от 1% прогнозира неотдавна и шефът на Центъра за
икономическо развитие Георги Прохаски. БНБ и МВФ обаче са доста по-предпазливи в предвижданията си за
икономиката ни. Те дават надежда за ръст съответно от от 0,7% и 0,8%. Европейската комисия пък ревизира наскоро
прогнозата си до едва 0,5%.
Не е изключено през следващите две години да има по-голямо нарастване на БВП, но все пак то ще остане в рамките на
сравнително бавните темпове, коментира Виктор Йоцов.
Грешна е тезата, че увеличеният износ ще изиграе ролята на локомотив и ще изтегли българската икономика от кризата.
Това не може да стане, защото неговата структура е деформирана. Ние разчитаме на експорт, който е с малка добавена
стойност. Потреблението също е свито. Така Йоцов коментира причините за очаквания нисък растеж. Според него
статистически не сме в рецесия, но несигурността витае във въздуха, за което допринася и обстановката в Гърция.

В резултат на кризата и несигурната икономическа среда рентабилността на българските предприятия е намаляла с 5485%, бързо нараства общата им междуфирмена задлъжнялост. 90% от дружествата с ликвидни проблеми са
микропредприятия с персонал до 9 души. България не е изправена пред опасността от голям бюджетен дефицит, но
нередовните плащания към бизнеса, намаляването на инвестициите и отлагането на реформи в ключови сектори
влошават като цяло бизнес средата, твърди анализът на БАН.
Въпреки трудностите конвергенцията на България с Европа продължава. През 2008 г. производителността у нас е била
39,7% от средноевропейската, докато през 2010 г. тя достига 41%. Освен това преди четири години средната заплата у
нас е била 26,7% от средната за ЕС, а през 2010 г. - 33%, коментира Любомир Димитров.
Част от банките у нас може да се сблъскат с трудности при покриването на критериите за капиталова адекватност,
прогнозира от своя страна Григор Сарийски. По думите му банковата система у нас е стабилна, а тези банки, които
срещнат проблеми, ще прибегнат до сливане или до продажба, за да може да се справят със ситуацията. Според него
вторият проблем на банковата система е високата ликвидност. Три района за планиране – Северозападен, Северен
Централен и Южен Централен, са най-слабо развитите. Само в Югозападния район през последните години е
регистрирано увеличение на БВП на човек. Регионалните различия се увеличават, пише в доклада на БАН. Най-големият
проблем е липсата на централно финансиране на регионалната политика. Основно се разчита на еврофондовете. В
другите държави има оперативни програми, предназначени конкретно за съответния регион, коментира Яна Кирилова.
Вестник Капитал
√ Депутатско слънце за шепа проекти
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/21/1831976_deputatsko_slunce_za_shepa_proekti/
Няколко депутати с един законов текст могат да направят милионен подарък на ограничен кръг инвеститори. Начинът е с
предложен от тях текст, който изключва шепа соларни проекти от новите силно ограничителни правила в сектора на
възобновяемата енергия, които заработиха преди месец. Така в бранша се създаде усещането за пълен хаос, тъй като в
последните години законодателството беше променяно многократно и не особено последователно. И за поредна
лобистка намеса в сектора.
Завръщане в скъпото минало
На 10 май в деловодството на Народното събрание група народни представители внасят проект за изменение на Закона
за възобновяемите енергийни източници, съдържащ една-единствена точка. С направеното предложение реално се
иска част от проектите за възобновяема енергия да бъдат третирани по старите правила, които създават много поблагоприятна среда за инвеститорите. Става въпрос за тези проекти, чието изграждане вече е започнало и които до шест
месеца след влизането в сила на закона (на 10 април - бел. ред.) ще бъдат въведени в експлоатация. Според експерти в
бранша тази поправка реално засяга проектите за фотоволтаични паркове, които могат да бъдат изградени за няколко
седмици. Тя обаче не може да окаже ефект върху вятърни паркове и централи на биомаса, които изискват значително
по-дълъг период за реализация.
"Независимо" предложение
За разлика от последните поправки в закона, които бяха предложени от ГЕРБ и министерството на икономиката,
авторите на новото предложение са група народни представители, които се отцепиха от партия "Атака" и в момента са
независими, но често гравитират около управляващите. Интересно е, че от шестимата вносители само Димитър Карбов е
член на парламентарната комисия по икономика, енергетика и туризъм, която е водеща при приемането на поправки в
Закона за възобновяемите енергийни източници. Основният инициатор на поправката обаче не е той, а депутатът Кирил
Гумнеров, който е член на комисията по регионална политика, както и на комисията по труда и социалната политика.
Самият Гурменов коментира пред "Капитал Daily", че тази сряда предложението ще бъде представено пред депутати от
ГЕРБ, без чиято подкрепа то няма как да мине гласуванията в парламента. Заместник-председателят на икономическата
комисия Деян Червенкондев, който е от ГЕРБ, обаче коментира, че не вижда как тази поправка ще мине, тъй като тя
напълно противоречи на закона, който влезе в сила преди месец. По думите му това мнение се подкрепя и от
министерството на икономиката и енергетиката.
Източници на "Капитал Daily" обаче коментираха, че направеното предложение всъщност е по поръчка на
правителството, тъй като има много силен натиск от страна на инвеститори, които са притеснени от новите правила.
Самият Карбов коментира, че са му се обадили от "4-5 места в страната, които са пряко засегнати от поправките". По
думите му не ставало въпрос за големи проекти, а за сравнително малки за този бранш. Той обаче не пожела да назове
конкретни имена. Все пак Карбов обясни мотивите на предложението с това, че държавата води непоследователна
политика и не е логично всички "да са прецакани" в последния момент. По думите му на инвеститорите трябва да се
гарантира, че ще получат определени средства за проектите си.
В мотивите към самото предложение пък е записано, че голяма част от проектите са започнати в съответствие със стария
закон. "Това безспорно не представлява нормативна защита на тези инвестиции, тъй като при новите условия ги поставя
в положение те да бъдат завършени при по-ниски цени, определени от държавата, които не са били предвидени", се
посочва още в мотивите.
А защо се прави?
Внесената поправка предизвика острата реакция от страна на бранша. Председателят на фотоволтаичната асоциация
Никола Газдов коментира, че това предложение няма да бъде подкрепено от организацията. Той изтъкна, че по време
на гласуването на последните поправки те са предложили да бъдат въведени подобни текстове, които обаче са били
отхвърлени от депутатите. Освен това според Газдов предложението визира проектите, чието изграждане е започнало,

което обаче не означава, че те реално са в строеж, а че имат всички разрешителни за тази цел. Други представители от
бранша пък коментираха, че с предложението се цели да се осигури добра цена за проекти, които са в процес на
продажба, или за такива, които все още търсят финансиране.
От ветроенергийната асоциация пък изразиха мнение, че това предложение няма да засегне изграждането на вятърни
паркове, тъй като в момента няма подобен проект, който да е в толкова напреднала фаза, че да бъде завършен за шест
месеца.
Не така обаче стоят нещата при фотоволтаичните централи, тъй като има значителен брой проекти, които са на
финалната права. Такива са двата соларни парка, които "БНРГ България", дъщерното дружество на ирландската BNRG
Renewables, продаде преди седмици. Те се намират в района на Бургас и са с обща мощност 16 мВт. Строителството на
по-малкия парк е приключило в края на април, а вторият трябва да е готов до края на май. Това означава, че и двата
проекта са били точно пред приключване с влизането на новите правила в сила, които може сериозно да объркат
плановете на купувача. Неговото име обаче така и не стана ясно, макар че от BNRG уточниха, че става въпрос за
българска компания. Друг подобен проект, който трябва да заработи през юни, е 16-мегаватова централа на
италианската компания Moncada Energy Group. Фотоволтаичният проект е осъществен с 28.8 млн. евро кредит от
UniCredit Group чрез Уникредит Булбанк.
Пълна информация за парковете в строеж липсва и двата примера са само доказателство, че проекти се изграждат. Кои
точно са мотивирали поправката няма значение, по-важно е опитът на депутатите да е неуспешен.
√ Рокадите в НАП вече стигнаха до върха
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/21/1831999_rokadite_v_nap_veche_stignaha_do_vurha/
Заместник изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) Димана Пеева ще бъде понижена до
началник на дирекция. Това очаква и още един от заместниците, като все още не е решено дали това ще е Тошко
Тодоров. Това съобщиха двама източници от управляващите на "Капитал Daily", запознати с подготвяните промени в
приходното ведомство. Промените трябва да влязат в сила съвсем скоро. В началото на годината беше нает външен
консултант, който да наблюдава процесите в НАП и да предложи план за реформа в централното управление на
агенцията. Очакваше се той да подобри работата на звеното и да обвърже възнагражденията с резултатите, които се
постигат. Били са набелязани две основни промени. Едната е заместниците на изпълнителния директор да се намалят
до двама (в момента четирима), а втората бе териториална дирекция "Големи данъкоплатци" да се влее към
централното управление.
Кадрови промени
Според източниците функционалният анализ ще продължи поне още месеца и допълнителни промени ще се правят
едва след това. До момента е сигурно само, че заместникът на изпълнителния директор Димана Митева ще бъде
понижена до началник на дирекция и ще продължи да отговаря за събирането на публичните вземания както досега, но
от новата си длъжност. Най-вероятно още един от заместниците на Красимир Стефанов ще трябва да избира между
преназначаване на по-ниска длъжност или напускане на НАП. Името, с което най-често се се спекулира, е това на Тошко
Тодоров, който отговаря за ревизиите и противодействие на измамите. Той беше в щаба на ГЕРБ още преди
парламентарните избори. Наскоро той е бил посочен и като ръководител на временната комисия, която работи по
изготвянето на законови промени за предоставяне на дознателски функции на данъчните.
Това разместване според експерти от ГЕРБ обаче щяло да увеличи властта на изпълнителния директор, без да е ясно
каква допълнителна оптимизация ще се постигне. Затова и самият финансов министър се е заел да наблюдава
преструктурирането. Според източници от управляващите най-вероятната промяна ще е "Големи данъкоплатци"
наистина да се влее в централното управление. Целта е да се увеличат ефективността и натоварването на екипите в
някои "привилегировани" отдели, където заплащането е завишено. Може да има и други промени, които целят
оптимизиране и на щата в централата на НАП.
Предвестник на рокадите бе освобождаването на началникът "Големи данъкоплатци" Стефан Тричков в края на март. На
поста му бе назначена Галя Димитрова, оглавявала преди това дирекция "Управление на изпълнението" в централното
управление на НАП.
И все пак ще се местят
Според източник на ГЕРБ в изпълнителната власт правителството продължава да подготвя преместване на част от
държавната администрацията в провинцията, включително и звена на НАП и митниците, съответно във Велико Търново
и Русе. Това обаче ще стане най-рано през септември, тъй като все още няма яснота дали има подходящи сгради, както и
кои точно звена могат да бъдат преместени. Преди няколко седмици стана ясно, че служителите на приходните агенции
са започнали протестна подписка заради местенето им в провинцията. Аргументите им са, че това е скъпо упражнение,
което няма да доведе до очаквания резултат.
Вестник Стандарт
√ Не дават на гърците да изнасят пари
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-22&article=410703
Атина ограничава прехвърлянето на пари в чужбина от сметките на гръцки граждани в страната. Освен това имало
планове и за въвеждане на дневни лимити за теглене на средствата от трезорите в Гърция. Това съобщава гръцкият
вестник "Прото тема", като посочва, че за последните 10 дни от банките в южната ни съседка са изтеглени толкова пари,
колкото през цялата 2010 г. От гръцката Централна банка обаче са отрекли информацията, че се планира налагането на

лимит на тегленето на пари от банките. Но Централната банка не споменаха нищо по въпроса за прехвърлянето на пари
в банки извън страната, което според анализатори означава, че вече е наложена забрана на подобни трансакции. През
миналата седмица медиите съобщиха, че само в понеделник от банките в Гърция са изтеглени 900 млн. евро. На среща с
политическите лидери гръцкият президент Каролос Папуляс заяви, че е получил информация от управителя на
централната банка, че след парламентарните избори на 6 май от депозити в банките са изтеглени 700 млн. евро. Всичко
това се случва в момент, в който Гърция е изправена пред евентуално излизане от еврозоната и връщане към драхмата.
Това би предизвикало чудовищни загуби както за страната, така и за частния бизнес. Именно поради финансовата и
политическа несигурност частните капитали на Гърция бавно, но сигурно напускат страната.
Вестник Сега
√ Властта ще клонира държавната "Индустриални зони" заради хайтек парк
Пак се търси зам.-министър на икономиката за програма "Конкурентоспособност"
http://www.segabg.com/article.php?id=601592
Правителството ще създаде нова компания, която ще се заеме с изграждането на бъдещия технологичен парк "София
тех". Тя ще бъде регистрирана още през тази седмица, каза пред БНТ икономическият министър Делян Добрев.
"Стартираме с първоначален капитал от 3 млн. лв., като впоследствие ще има допълнителен ресурс от 50 млн. лв. по
програма "Конкурентоспособност", добави той. "София тех" обаче тепърва ще кандидатства за субсидията.
Технопаркът ще бъде разположен на мястото на бившия военен комплекс на бул. "Цариградско шосе" срещу спортната
зала "Арена Армеец", а новата фирма ще се занимава както с прехвърлянето на земята, така и с цялостната реализация
на проекта. Компанията ще бъде дъщерна на "Индустриални зони", която и в момента се занимава с изграждането на
бизнес паркове. Не е ясно защо е нужно създаването на нова структура със съответната бюрокрация за този проект.
Самият технологичен парк се очаква да заработи през 2015 г. и ще разполага с лаборатории, научни кабинети,
работилници, офиси и др. Обмисля се и възможността някои от иновативните фирми да плащат по-евтини наеми на
помещенията, а в разработките да участват учени и студенти. Сградите от комплекса ще имат "зелена" архитектура и ще
бъдат осигурени от ВЕИ и природен газ. В рамките на комплекса ще бъде разположен и музей на науката и технологиите
"Джон Атанасов".
Плановете на министерството са в рамките на следващите няколко години в България да бъдат изградени още няколко
хайтек парка в различни градове от страната, обяви преди дни зам.-министърът на икономиката Жулиета Хубенова,
която вчера изненадващо подаде оставка. Първоначално от ведомството обявиха, че тя ще представи политиката на
България в областта на иновациите на международна конференция в Прага. Часове по-късно обаче от Министерския
съвет информираха, че Хубенова е депозирала оставката си и освобождаването й вече е факт.
Хубенова отговаряше пряко за програма "Конкурентоспособност", която, макар и да регистрира скромен напредък,
продължава да се счита за една от най-спорните. Това е третата смяна във ведомството - през декември зам.министърът Евгени Ангелов бе назначен за съветник на президента, а наследникът му Димитър Чохаджиев бе освободен
от поста след кратък стаж от 2 месеца. Хубенова изкара на поста 4 месеца.
Вестник Монитор
√ Лихвата за втора пенсия пълзи към нулата
http://www.monitor.bg/article?id=338962
Доходността, която пенсионните компании са успели да постигнат при управлението на парите за втора пенсия през
последната една година е на път да стигне нулата. Това изчислиха за „Монитор“ експерти на базата на стойността на
един дял, промяната на който отразява дохода от управлението. Така към края на миналата седмица се оказва, че за
най-масовите универсални фондове отрицателната доходност се в „свила“ до минус 0,5%, а при професионалните – до
малко под 1 на сто. Това е станало в рамките на една година.
В универсалните фондове се осигуряват всички на трудов договор, родени след 31 декември 1959 г., а в
професионалните – работещите при тежки и вредни за здравето условия (миньори, металурзи и др.). По последни данни
на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на март
броят на осигурените в първия вид фондове са 3,169 млн.
а във втория – 231 хил. Освен това на пазара работят и доброволни фондове, в които всеки може да се осигурява или да
бъде осигуряван по желание. Техните клиенти наброяват 592 хил. души, а доходността върху събираните за трета пенсия
пари е около минус 0,3%.
За да бъде по-реална картината обаче, в сметката трябва да се включи и инфлацията, която както е известно, изяжда
спестяванията. В края на април на годишна база нейният процент беше 1,7 на сто. Предвид забавянето на икономиката и
вследствие продължаващата дългова и икономическа криза в ЕС през май инфлацията едва ли ще надхвърли 2%. Това
означава, че реално парите, които се трупат за втора и трета пенсия, ще са се стопили с 2-3% в рамките на една година,
считано към днешна дата. Или казано по друг начин, загубата за осигурените ще е 2-3 лв. на всеки 100 лв. Което в
сравнение с края на 2008 г. и 2009 г. изглежда доста по-приемлива загуба.
Нещата добиват още по-положително развитие
ако доходността се отчита по данните на КФН. Според методиката, по която работи финансовият надзор, доходността се
базира на данните от две години назад. Така към края на март на годишна база универсалните фондове са със средна
(претеглена) доходност от 2,71%, професионалните – 3,09 на сто, а доброволните – с 3,63 на сто. Тогава дори годишната

инфлация през март от 1,7% се оказва покрита от постигната доходност при управлението на парите за допълнителна
пенсия.
Към края на март в универсалните фондове са натрупани (нетни активи) 3,793 млрд. лв. Аналогичната сума за
професионалните е 250 млн. лв., а за доброволните – 577 млн. лв., или общо над 4,6 млрд. лв.

