Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Вестник Преса
√ Бизнес под дебела сива сянка
Нови форми на измама прилагат българските работодатели в опитите си да надхитрят държавата, показват Утре започва
от днес, нарежда „Диана експрес“ в легендарната песен на промяната. Фразата с пълна сила важи и за нещо много попрозаични от демонтажа на социализма, но и пряко следствие от хаотичните промени - осигурителната ни система. Защо
ли? Ами защото, каквото човек си посее, това ще жъне, когато му дойде времето. Работниците разбират, че са ощетени,
ако са се осигурявали върху минимални, а не върху реалните си доходи, когато се разболеят, излязат в майчинство или
дойде време за пенсия. Но криенето на осигуровки си остава национален спорт и начин за оцеляване под дебелата сянка
на сивия сектор - както за служителите, така и за работодателите.
По-голямата част (52,6%) от бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) идва не от вноски, а от данъци. Или
иначе казано, пенсионерите, майките, безработните, както и всички други, които получават обезщетения от Националния
осигурителен институт, дори и да не се осигуряват, пак си плащат сами - като си купуват хляб и сирене в магазина, да
речем, и платят ДДС върху тях. Но по дефиниция данъчните приходи трябва да се използват за финансиране на публични
услуги. И ето - лъсва една от причините за лошото състояние на здравеопазването, образованието, за разбитите улици.
Кой кого лъже - държавата гражданите си, или обратното?
Експертите са категорични, че големият проблем на осигурителната система не са само и единствено тези, които не си
плащат вноските, а недобрата събираемост на приходите, както и фактът, че дори и да се правят вноски, те не са върху
реалните заплати. Нови форми на измама прилагат българските работодатели в опитите си да надхитрят държавата,
показват изследванията. Допреди няколко години масовата практика беше да се наемат кадри без трудов договор.
През 2013 г. мениджърите, които смятат, че се прибягва до тази практика, са под 24%, а през 2010 г. са били почти 30 на
сто. Това сочат резултатите от проучването на Асоциацията на индустриалния капитал в България за сивата икономика.
Новият хит е персоналът да се наема с фиктивни клаузи в трудовите договори. В тях се записва, че човекът е назначен на
минимална заплата или на минималния осигурителен праг за съответната дейност. Реалното възнаграждение е много
по-високо, като остатъкът се дава на хората на ръка. Ето откъде идват пробойните в данъчната и осигурителната система.
През 2010 г. до подобна тактика са прибягвали 17,9% от фирмите. През 2013 г. делът им вече е над 44 на сто. За много от
тях хитрините са част от борбата с кризата, свитото потребление, натрупването на междуфирмена задлъжнялост. Но има
и друга логика - защо да не го правят, след като номерът минава? Въпрос на контрол, или по-скоро на липсата на такъв.
Практиката е възможна заради солидарното участие на работниците, които дават съгласието си да получават пари под
масата, без да ги „делят“ с държавата. А кои са „отличниците“ в сивото заплащане? Млекопреработването и туризмът,
става ясно от изследването.
Държавата губи годишно най-малко 440 млн. лв. от пари в плик, е изводът от доклад на Националната агенция за
приходите. Според официалните данни годишно от данъците на физическите лица и осигурителните вноски се събират
8,394 млрд. лв. Поне 5% от тези средства не влизат в хазната поради укриването на доходи. Според анализите на
данъчните над половината (54%)от работодателите с готовност биха укрили реалните заплати на персонала си.
Около 30% от БВП се въртели на тъмно
България е сред страните със значителна сива икономика - около 30 на сто от брутния вътрешен продукт, показват сметки
на работодателски организации. Това означава, че около 24 млрд. лв. годишно се въртят далеч от погледа на данъчните.
А какво би станало, ако тази сума излезе на светло? Само от 10-процентния плосък данък в хазната ще влязат 2,4 млрд.
лева. Добра сума, друг е въпросът, че много от хитруващите фирми ще трябва да напуснат пазара. Затова плочкаджията
работи „по приятелски“ срещу пари в брой, домашната помощничка не е регистрирана в данъчните служби.
Ресторантите издават междинни вместо фискални бонове.
Без сив сектор не може, нито една данъчна служба, където и да е по света, не е успяла да се пребори с това явление. Но
има държави, които се справят много по-добре от нас в изсветляването на икономиката.
Институтът за приложни икономически проучвания в Тюбинген и университетът в Линц в Германия всяка година правят
класация на държавите по показателя „сиви обороти в процент от БВП“. За Германия прогнозите са през 2014 г.
нерегламентираният оборот да достигне най-ниското си ниво от повече от 20 години насам - 12,2 процента.
Особено малък е делът на сивата икономика в САЩ, експертите го изчисляват на 6,2 на сто. Причина за този впечатляващ
резултат е почти нерегулираният трудов пазар в Америка и ниските щатски данъци в страната, аргументират се
експертите. Не така обаче стоят нещата в южната ни съседка Гърция, в която сенчестият бизнес формира 25,8 на сто от
БВП. И то при положение че през последните години трудовите доходи, заобикалящи държавната хазна, намаляха
значително. В страни като Австрия и Швейцария съотношението сива икономика - БВП е между 7 и 8%, в Полша - 24%. За
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България научните институции от Тюбинген и Линц не дават конкретни данни, а само констатират, че съотношението е
„високо“.
Криенето на оборотите и осигуряването на служителите на по-малко от реалната заплата са честа практика в ресторанти,
кафенета и барове. Неслучайно данъчните рейдове по морето през лятото и в планинските курорти през зимата вдигаха
приходите от продажби многократно само за нощ. Най-честият номер е с междинните (а не фискални) бонове и
„доброто“ и „лошото“ копче на касовия апарат. Натисването на единия бутон не приключва сметката, а се издава
въпросната междинна бележка. Информация за плащането не стига до информационната система на НАП, с която
търговците са свързани. Изборът на „лошото“ копче означава, че данък ще се плаща.
Разликата между междинния и финалния бон е незабележима за неспециализираното око - за да е завършена сметката,
бележката има задължителни реквизити: надпис „Фискален бон“, както и изображение на картата на България в левия
долен ъгъл, с което се удостоверява, че апаратът е свързан с данъчните. Когато обаче сервитьорът ни поднесе бон без
задължителните знаци, сметката може да се изтрие от компютъра.
Неиздаването на касови бележки продължава да е практика, въпреки че свещената война на данъчните срещу липсата на
касови апарати в магазините приключи с победа на бирниците. Апарати има, но често прашасват. Често бележки не
издават кварталните бакалии, в които собственикът и купувачите са съседи. Няма опасност от издайническо обаждане до
данъчния офис, освен ако не пламне междусъседска война.
Най-малко 700 млн. лв. потъват в ДДС измами
Най-малко 700 млн. лв. на година потъват в ДДС измами, твърдят анализи на приходната администрация. Сумата е равна
на 9,5 на сто от годишните приходи от данъка в хазната, които са 7,366 млрд. лв. А именно ДДС е най-голямото перо в
портфейла на данъчните. Около 400 млн. излизат „на светло“ като резултат от данъчни ревизии и проверки. Излиза, че
има още какво да се желае от работата на инспекторите.
За никого, особено за бирниците, не е тайна, че най-много пари изтичат в схеми с ДДС при сделки между български
фирми и техни партньори в Гърция и Румъния. Знаят се и секторите, в които се въртят далаверите, рискови са търговията
с метали, горивата и зърнените продукти, като там източването е при доставките на едро.
В момента тече проверка именно на два от тези браншове, бирниците гледат сметките на търговците със зърно и горива.
Хитреците подбиват пазара на лоялните
Бизнесът хитрува и плаща заплати в плик, за да мачкат конкуренцията. Работодателите „спестяват“ пари от осигурителни
и данъчни вноски и излизат едни гърди напред на пазара спрямо лоялните компании. В държава с бедно население
ниската себестойност на продукцията е особено важна. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалният
капитал Васил Велев. Именно АИКБ прави анкети сред бизнеса за размера на сивата икономика.
Според Велев за разрастването на сенчестия сектор допринася и правителството с увеличаването на минималната
работна заплата. Ефектът „вместо да изпише вежди, извади очи“ е в сила, твърдят работодатели. Не всички сектори
могат да си позвалят административно спуснатото увеличение и затова прибягват до добре познати номера - например
преназначават персонала си на 4-часов работен ден, но го карат да прекарва на работното място 8-10 часа.Велев обясни,
че данъчните все по-често прибягват до т.нар. дублиращи проверки - ако една фирма от даден бранш осигурява
служителите си на 800 лева заплата, а друга със сходна дейност на 400 лева, се проверяват и двете компании.
Проблемът сив бизнес се задълбочава и от факта, че повечето фирми у нас са твърде дребни. Има цял сегмент от
компании, които работят практически с личния труд на собствениците си. Те просто не могат да оцелеят при една
нормална конкуренция, категоричен е финансистът Емил Хърсев.
Услугите и туризмът водят хорото
Услугите, туризмът и електротехниката водят хорото при плащанията на ръка и укриването на осигурителни вноски, става
ясно от изследването на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Според работодатели в трите бранша
сенчестата икономика се движи в границите от 35 до 40 на сто. Малко по-добро е положението в машиностроенето,
информационните технологии, строителството, парфюмерията, небанковите финансови услуги и здравеопазването.
Компаниите в тези сектори оценяват сивата икономика в диапазона от 21 до 30 на сто.
Анализите на експертите показват, че има големи различия в укриването на обороти и осигуровки по региони. Така
например във Враца и Благоевград фирмите оценяват сивата икономика на 10 на сто. В същото време в Софийска област,
Габрово, Шумен, Пловдив и Разград оценките са между 20 и 30 на сто. Анкетата в Добрич, Кърджали, Бургас, Варна и
Велико Търново показва, че сенчестата икономика се е разраснала до 50 процента.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Зеленият ток между високи цени и нови евроцели
До 30% от потребеният ток в Европейския съюз до 2030 г. трябва да бъде произведен от възобновяеми енергийни
източници (слънце, вятър, вода и биомаса).
Това реши преди седмица Европейският парламент, като позицията му тепърва ще се обсъжда в Европейската комисия и
от страните членки.
В момента държавите в ЕС се опитват да достигнат до 2020 г. дял между 14 и 20% (за България е 16%). Девет от тях обаче
вече имат проблем с прекаленото разрастване на ВЕИ сектора заради високите все още цени на зеления ток и по2

големите разходи за присъединяване и управление на новите мощности, което тласка нагоре и цената на
електроенергията.
Сред страните, сблъскали се с прекалено бързото разрастване на сектора, е и България, която е въвела и трите най-строги
мерки за ограничаването на зелената енергия - мораториум, ретроактивно въвеждане на такса и отказ от бъдеща
подкрепа за проектите. Последната мярка е 20% такса от приходите на слънчевите и вятърни централи, която ще се
плаща на тримесечие и влезе в сила от 2014 г. Тя се обжалва пред Конституционния съд по искане на президента Росен
Плевнелиев.
Оказва се, че България въобще не е единствената страна, предприела драстични мерки срещу фотоволтаиците и
вятърните турбини. В Гърция и Испания например има мораториум за изграждане на слънчеви централи. Там обаче
мярката е насочена срещу мощностите, инсталирани върху земя.
И двете държави насърчават централите по покривите, които служат за собствено потребление. Това показва справка в
сайта на Европейската комисия, който събира въведените мерки - http://www.res-legal.eu/.
Втората по тежест мярка - намаляване на приходите на слънчевите централи, е въведена в още 6 държави - Белгия,
Франция, Италия, Словакия, Чехия и Гърция. Мерките при тях са ретроактивни, тоест обхващат и мощностите, построени
преди.
Такса за достъп е въведена върху фотоволтаиците в Италия, за да компенсира разходите на местния системен оператор.
Такса за присъединяване на мощностите е въведена и в белгийската провинция Валония и тя важи за изградените вече
централи. У нас Държавната комисия за енергийно и водно регулиране също въведе такова плащане, като таксата е 2,73
лева за мегаватчас и се дължи от зелените централи на ЕСО.
В белгийската провинция Фландрия подкрепата за търговски, наземно монтирани фотоволтаици също е ограничена.
Разликата с България е, че там мощностите са се подпомагали с т.нар. зелени сертификати, които централите са издавали
за определени количества ток и са продавали на пазара. Цените на тези сертификати обаче са намалени със 79%.
Мерките със задна дата, които е взела Чехия, са свързани с намаляване на данъчните облекчения за производителите на
зелен ток, свиване на признатите амортизации, както и нови задължения за монтиране на уреди за дистанционно
управление на мощностите с цел по-лесното им управление.
В България именно централите с дистанционно управление пострадаха най-много от ограниченията за производителите
на ток, наложени заради ниското потребление миналата пролет, защото се спираха най-лесно.
В свое становище от ноември 2013 г. Европейската комисия съветва първо да се анализира ситуацията на пазара на зелен
ток, после да се пристъпи към мерки за нейното нормализиране.
Според заключенията на Брюксел трябва да има предвидима среда и стабилна цена на зеления ток, но той трябва да
бъде подпомаган дотолкова, доколкото е необходимо, пише в доклада на институцията. От Еврокомисията се обявяват
срещу налагането на ретроактивни мерки с цел ограничаване на производството на ток от възобновяеми енергийни
източници.
Колко плаща бита за екоенергия?
Независимо че от август 2013 г. в сметките за ток няма отделна графа за зелен ток, битовите потребители и индустрията
продължават да плащат такса за него. Това показва доклад на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР), публикуван на страницата . Ведомството определя цените на електроенергията у нас.
Според данните на ДКЕВР големите предприятия, които не купуват ток от регулирания пазар, плащат по 0,0152 лв. за
киловатчас или по 15,20 лева за мегаватчас без ДДС за зелен ток. Данните на регулатора показват още, че свободният
пазар консумира една трета от тока, произведен от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Останалите две трети
тежат върху битовите потребители.
Според изчисленията на Националната електрическа компания (НЕК) цената на зелената добавка в общата стойност на
тока трябва да бъде 30,75 лева за мегаватчас или повече от 3 стотинки на киловатчас, за да покрива разходите на
държавното дружество и частните доставчици ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго про".
Но много малка част от тази сума действително е включена в цената на електроенергията (под 1 стотинка на киловатчас).
Друга част от сумата се компенсира от приходите от продажба на емисии парникови газове.
Трета част влиза индиректно в държавната енергетика чрез въведената 20-процентна такса върху приходите на
слънчевите и вятърните централи. Събраните средства обаче не компенсират разходите, направени от доставчиците на
ток по присъединяване на зелените мощности, показват разчетите на ДКЕВР от края на миналата година.
Вестник 24 часа
√ Пенсиите се вдигат с 3% от 1 юли
Пенсиите ще бъдат индексирани от 1 юли с 3%, заяви социалният министър Хасан Адемов по време на Националния
форум "Правителство-Бизнес".
Това ще стане по т.нар. "швейцарско правило" - половината от инфлацията плюс половината от ръста на осигурителния
доход.
Заради по-ниската инфлация през миналата година процентът на увеличение би трябвало да бъде 2,7, но пенсионерите
ще получат обещаните 3 на сто, гарантира министърът. Да се търси диалог между работодателите и синдикатите, обеща
министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред представители на българския бизнес. Той посочи, че
пред него стоят стотици социални въпроси от страна на работодатели и синдикати, а въпросите могат да бъдат разделени
в три графи - трудово законодателство, осигурително законодателство и безопасните условия на труд.
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"Те могат да намерят правилните отговори само чрез диалог, защото в противен случай би означавало силово налагане
на правила, което е против нашето и против европейското законодателство". Социалният министър обеща и гъвкавост на
промените в Кодекса на труда, които през последните седмици бяха критикувани от страна на работодатели и синдикати.
"500 млн. лева ще се дадат за образование", напомни министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова
пред родните бизнесмени.
Тя обеща активно участие на бизнеса при промените в професионалното образование, изготвянето на стратегия за
висшето образование, както и в подготовката на учебните планове и на националните изпитни програми за
квалификации. Цел на образователния министър е да помогне за това младите хора да могат да постъпват на трудовия
пазар веднага след завършване на образованието си.
√ Искра Михайлова: Работим за облекчаване на бизнеса във водния сектор
Работим за облекчаване на бизнеса в сектора „Води", каза министърът не околната среда Искра Михайлова по време на
Националния форум Правителство - Бизнес.
Тя даде пример с променения начин за изчисляване на концесионното плащане и обеща ще се подготвят промени в
тарифата за ползване на водни обекти, както и промени в закона за водите.
Според Михайлова има редица възможности за бизнеса в секторите води и отпадъци в новата оперативна програма.
Чрез нея ще се реализират проекти за пречиствателни станции, колектори, канализационни мрежи, инсталации за
обработка на отпадъци, компостиране и т.н.
Михайлова отчете още, че по програмата „Околна среда" за 2007-2013 г. са договорени проекти за над 160% от
стойността й, но са платени едва 48 на сто.
√ Терзиева: Близо 200 млн. евро за малки пътища до 2020 г.
194 млн. евро са предвидени за пътища втори и трети клас до 2020 г., съобщи министърът на регионалното развитие
Десислава Терзиева на Националния форум Правителство - Бизнес. Терзиева определи като приоритет рехабилитацията
на малките пътища. Тя цитира данни, според които 35% от пътната инфраструктура в страната е в лошо състояние. За да
се възстанови, били необходими между 70 и 150 млн. лв. годишно.
Ще продължи работата по изграждането на магистрали и първокласни пътища, като се очаква до края на годината
пускането на 90 км нови отсечки, отчете Терзиева. Сред тях ще бъде цялостно довършване на магистрала „Марица",
пускане на лот от „Струма" и на западната дъга на софийския околовръстен път.
Министърът припомни, че вече е започнала реформата във ВиК сектора. До края на февруари-началото на март предстои
приемането на водната стратегия, която ще помогне за правилното усвояване на евросредствата за сектора.
По досегашната Оперативна програма „Регионално развитие" сключените договори са за 3,6 млрд. лв., или над 80% от
всички средства, обяви още Терзиева.
Плащанията се увеличили със 136%, а нито лев не бил загубен.
√ Държавата започва да чисти инвалидите
Националният осигурителен институт вече е започнал да обжалва всяко решение на ТЕЛК и НЕЛК за признаване на
инвалидност, които изглежда съмнително. Това обяви на дискусията „Правителство-бизнес" социалният министър Хасан
Адемов.
Решенията на ТЕЛК се обжалват пред НЕЛК, а неговите в административния съд, допълни той. Така държавата опитва да
ограничи броя на инвалидните пенсии.
В България има 500 хил. инвалидни пенсии при норма в ЕС 12-15%, обясни Адемов.
Вече се работи и по препоръките на ЕС за ограничаване на ранното пенсиониране и изравняване на възрастта за пенсия
на мъжете и жените.
В Тристранката пък се обсъжда нов пакет от мерки по искане на синдикати и работодатели, подобен на приетия през
2010 г., който бе нарушене от тогавашното правителство, допълни Адемов.
Вестник Монитор
√ Погват търговските вериги за неплатено ДДС
Регламентират дейността им с 10 мерки
Очакват директива от ЕС за регулация в сектора
С кратка регламентация от 10 параграфа ще решим широкия кръг от проблеми, свързани с дейността на търговските
вериги у нас. Това обяви вчера вицепремиерът Даниела Бобева след икономическия форум форума “Правителство 
бизнес. Рестарт на икономиката”.
„Новите правила ще бъдат част от Закона за защита на конкуренцията”, поясни тя и добави, че някои чуждестранни
експерти дори съветвали кабинета да се напише отделен закон.
„Лично аз си мисля, че ЕС ще направи директива за търговията”, смята Бобева. „Като гледам отзивите за прилагането на
„Зелената книга” за нелоялните търговски практики, това ще се случи в най-скоро време. Не мисля, че ние трябва да
чакаме еврорегулацията.
Обсъждахме идеята с колеги от страни от ЕС
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където има подобни закони. Ще има и общ регламент за договорите между доставчиците и търговците. Целта е да има
равнопоставеност между страните по договора. Предвидили сме санкции срещу нелоялните търговски практики. Те ще
зависят от вида и формата на нарушенията, както и от оборота”, добави тя.
Вицепремиерът заяви, че нелоялни търговски практики се използват не само от големите вериги и не бива да се мисли,
че подготвяните нормативни промени са насочени срещу тях.
Според премиера Пламен Орешарски търговските вериги в България имат сериозен принос за повишаване на качеството
на услугата и за развитие на нашата икономика, но има техни практики, които смущават. Като пример той посочи
нееднаквото третиране на местни и чужди производители.
„Няма да търпим неплащането на ДДС и заобикаляне на данъчното законодателство”, подчерта премиерът. „Не виждам
защо мултинационални компании трябва да си продават стоките в България през едноличен търговец”, каза Орешарски.
Вицепремиерът Даниела Бобева, допълни, че големите търговски вериги не дават своите годишни отчети в Агенцията за
вписванията.
Според финансовия министър Петър Чобанов НАП прави проверки в търговските вериги и добави, че в тази дейност
трябва да се въведат не толкова излишни регулации, колкото някакъв нормален порядък.
От приходното ведомство съобщиха, че в момента се
следят всички
доставки
към веригите
и ако хванат нещо нередно, те ще прераснат в ревизии. Относно схемата с едноличните търговци за укриване на ДДС,
експертите от НАП, поясниха че това е класическа схема, когато има фактура, но няма стока, а възниква право на теглене
на данъчен кредит.
От „Сдружение за модерна търговия” са неприятно изненадани от обвиненията. „Разчитаме, че правителството ще си
свърши работата и ще реши проблемите с източването на ДДС и контрабандата в България”, каза за „Монитор” шефът на
сдружението Йордан Матеев. По думите му у нас вече се
прилагат 10 принципа за добри търговски практики
които са в „Зелената книга” на ЕК. „Вече има над 10 български търговски фирми и производители, приели тези 10
принципа и регистрирали се в съответната онлайн платформа. Голям е броят и на кандидатите, които всеки момент ще
влязат в регистъра”, поясни браншовикът.
Според него родните производители не са конкурентни, защото цената на енергията у нас е висока, кредитите са скъпи, а
получаваните субсидии са по-ниски, отколкото в другите европейски страни.
Вестник Стандарт
√ Нови правила за веригите
Пламен Орешарски критикува веригите и за нееднаквото третиране на местни доставчици и чужди вносители. Бобева
пък запита защо хипермаркетите никога не подават годишните си отчети в агенцията по вписванията.
"Противопоставяме се на обобщението, че всички търговски вериги имат нелоялни практики към бюджета и към
доставчици", отговори по-късно ЛИДЛ. От компанията заявиха, че винаги са били коректен ДДС платец, никога не са
имали входни или други такси за чуждестранни или български доставчици и стриктно са спазвали критериите за
качество.
√ Държавата дава рамо на инвестиции и европроекти
Новата схема ще заработи до март, обяви финансовият министър Петър Чобанов
Държавата ще намали наполовина риска по заеми за инвестиции и оборотни средства с нова схема към Националния
гаранционен фонд. Тя ще стартира през март и чрез нея фирмите ще могат да получат банкови гаранции за 50% от
вложенията си, като те ще могат да се използват и за проекти по Оперативните програми на ЕС. Това обяви финансовият
министър Петър Чобанов по време на първия национален форум "Правителство-бизнес", организиран по инициатива на
премиера Пламен Орешарски. Схемата ще бъде за общо 500 млн. лв. и ще бъде сключена с 13 търговски банки. Бизнесът
от години настоява за подобна мярка, с която държавата да сподели риска с изпълнителите на европроекти. Мярката е
най-наложителна за големите инфраструктурни проекти, които са скъпи, сложни и дълги за изпълнение, а фирмите
замразяват много свои оборотни средства до успешния завършек на заданието.
"Смисълът на преструктурирането на Българската банка за развитие е много амбициозен - да се предостави финансов
инженеринг, а не просто кредитиране", каза на форума вицепремиерът Даниела Бобева. Тя даде позитивна оценка на
ефекта от програмата "Джереми". Бобева припомни, че фонд ФЛАГ работи по един друг подобен механизъм за
предоставяне на мостово финансиране и на гаранции.
Вестник Капитал Дейли
√ Борбата срещу търговските вериги - чрез данъчни и специален закон
Финансовият министър съобщи, че са започнали проверки на хипермаркетите заради съмнения за неплащане на ДДС
Националната агенция за приходите проверява търговските вериги, заяви финансовият министър Петър Чобанов. Преди
това премиерът Пламен Орешарски се усъмни, че хипермаркетите опитват да заобикалят плащането на ДДС. Според него
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е подозрителна практиката да се сключват договори за доставка на стоки от големи мултинационални компании през
посреднически фирми, вместо това да става чрез директни контракти.
"Това силно ми намирисва на заобикаляне на плащане на ДДС от търговската верига. Не виждам защо мултинационални
компании трябва да си продават стоките в България през едноличен търговец", допълни премиерът. Думите му бяха
последвани от ръкопляскания в залата от страна на представители на бизнеса по време на организирания от кабинета
форум "Правителство - Бизнес". Отговорът на премиера бе провокиран от коментар, че търговските вериги са подложени
на публични атаки.
Преди няколко месеца депутатът и бивш икономически министър в кабинета "Виденов" Румен Гечев пък обяви, че
голяма част от търговските вериги изнасят милиарди в чужбина, а са на загуба. "Ще накараме хипермаркетите да
задържат печалбата си у нас с проверки от НАП", допълни Гечев.
Вицепремиерът Даниела Бобева пък разкритикува търговските вериги за това, че не вписват годишните си отчети в
Търговския регистър, каквото е изискването по закон. Глобите обаче са малки и компаниите предпочитат да плащат
санкция, вместо да разкриват информация. Затова управляващите планират да вържат глобите с оборота.
Бобева обясни, че правителството е изготвило допълнителни текстове в Закона за защита на конкуренцията – "десетина
параграфа за регулация на търговия със стоки, които много скоро ще бъдат представени на веригите". Те ще предвиждат
забрана за едностранно прекратяване на договори, няма да може да се въвеждат отстъпки за различни продукти, ако не
се предварително договорени с доставчиците, ще има и санкции за нарушаване на тези правила и те ще зависят от
тежестта на нарушението, и са обвързани с оборотите на компаниите, обясни Бобева.
Повече подробности по готвените законови изменения обаче не бяха съобщени. Вицепремиерът заяви, че от 28 страни в
ЕС осем нямат подобна регулация и България е сред тях. "Не виждам защо в техните страни спазват такива закони, а у нас
се противопоставят на въвеждането на правила", коментира тя отново под бурните аплодисменти на част от бизнеса в
залата.
В първия вариант на промените, който беше пуснат за междуведомствено съгласуване, текстовете позволяваха намеса на
Комисията за защита на конкуренцията във всеки бизнес.
Вестник Преса
√ ЕРП-тата искат увеличение на тока със 7 до 9 %
За 8 години, от 2006 до 2013 - цената на тока се е увеличила с 45%, като от тях само 1,1% отиват за ЕРП-тата, обяви Калина
Трифонова - член на УС на EVN
„Има необходимост от увеличение между 7 и 9 процента в цената на тока - най-вероятно от 1-ви юли. През 2013 г. на три
пъти я намалиха, което беше почти изцяло за сметка на енергоразпределителните дружества. За 8 години, от 2006 до
2013 - цената на тока се е увеличила с 45%, като от тях само 1,1% отиват за ЕРП-тата". Това каза днес в интервю за НоваТВ
Калина Трифонова - член на УС на EVN. Повод за коментара й е изказване на министъра на енергетиката, че цената на
тока няма да се променя през 2014-а година. От трите енергоразпределителни дружества пък казват, че ще фалират, ако
не се покачи цената на електричеството.
„Не е задължително да се увеличи цената на тока, може вътре в самата верига да се преразпредели, така че крайната
цена да си остане същата. Това, което ние казваме, е че за 8 месеца технологичните загуби на дружествата бяха
намалени от 15 на 12, после от 12 на 10, и накрая от 10 на 8 процента. Това са загуби, които се реализират в процеса на
производство, трансформация и пренос на електричеството. Тези разходи остават непокрити", заяви Трифонова.
„Ние ще бъдем принудени с минимални средства да поддържаме постигнати добри нива на качество. Може би не
догодина, но ако тази тенденция продължи, през следващите няколко години ще има повишение на аварийността. За 8
години целенасочени инвестиции от над 1 млрд. лева успяхме да намалим аварийността с 40%. Годишно трябва да
инвестираме 130 милиона лева, за да поддържаме мрежата", добави тя, като заяви, че негативното възприятие на ЕРПтата пред обществото се дължи на политическото отношение. „Много е лесно да хвърлиш черна кампания по крайните
във веригата, които са в контакт с клиента и събират парите за всички назад по веригата", завърши Трифонова.
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