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Вестник Труд 
 
√ Връщат 10% данък лихва 
Данъкът върху доходите от лихви по депозитите ще се увеличи отново на 10% през 2015 г. Това съобщи в интервю за 
“Труд” председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
Налогът беше въведен от началото на 2013 г. по предложение на бившия финансов министър Симеон Дянков. 
Предишното Народно събрание намали ставката за тази година на 8 на сто. Действащото законодателство предвижда 
догодина данъкът да стане 6%, през 2016 г. - 4 на сто, а след това да отпадне напълно. 
ГЕРБ обаче нямат намерение да спазват този график. “Ще направим предложение за възстановяване на 10-процентния 
размер на данъка върху доходите от лихви. Смятам, че няма основание тези доходи да не се облагат. Още повече в 
контекста на КТБ, сега с обществени средства ще се платят 3,6 млрд. лв. гарантирани депозити и лихвите към тях”, 
коментира Стоянова. Според нея хората, които получават лихви от спестяванията си, трябва да участват във формирането 
на приходите в бюджета. 
“КТБ е допълнителен аргумент за това. Няма причина да освободим само този доход от облагане”, допълни Стоянова. Тя 
припомни, че има данъци за доходите от имущество, от допълнителен труд, от граждански договори и др. 
Данъкът върху лихвите не е от сериозните пера в бюджета. Дори през миналата година, когато ставката беше 10%, в 
хазната постъпиха 82,5 млн. лв. При въвеждането на налога бившият финансов министър Симеон Дянков беше обявил 
доста по-амбициозни цели. Той очакваше годишни постъпления от около 120 млн. лева. 
От началото на годината до септември от данъка върху лихвите по срочните депозити в хазната са постъпили едва 51,9 
млн. лева. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Фалитът на КТБ ще се отложи с месеци 
Процедурата по несъстоятелност е спряна заради жалба от "Бромак" на Цветан Василев срещу отнемането на 
лиценза от БНБ 
Процедурата по несъстоятелността на Корпоративна търговска банка (КТБ) беше спряна от Софийския градски съд. 
Причината е жалба във Върховния административен съд (ВАС) от мажоритарния собственик на банката – "Бромак" на 
Цветан Василев. 
Според СГС компанията се оплаква от отнемането на лиценза на банката от БНБ. Процесът беше насрочен за 24 ноември. 
От съда обявиха, че съгласно чл. 11, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност в тези случаи производството подлежи 
на спиране до приключване на административно-правния спор. 
Делото във ВАС е на две инстанции и ако се съди по практиката на съда вероятно ще отнеме месеци, а може и година. 
През този период банката се ще управлява от квестори. Лицензът на КТБ беше отнет на 6 ноември и това решение влиза 
в сила веднага. До окончателното произнасяне по спора между "Бромак" и БНБ обаче делото за фалита ще стои на 
трупчета. 
Това не спира насроченото за 4 декември начало на плащане на гарантираните депозити в КТБ. Но отдалечава влизането 
на синдици, т.е. осребряването на имуществото, а оттам и връщането на 3.6 млрд. лв., които фондът за гарантиране на 
влоговете ще плати на депозантите. 
 
√ Здравно министерство ще въвежда допълнителни здравни фондове 
Петър Москов обяви, че парите за следващата година няма да бъдат по-малко от разпределените през тази 
Въвеждане на надграждащ втори стълб на здравното осигуряване предвижда в дългосрочните си мерки екипът на 
здравното министерство. Това обяви Петър Москов, министър на здравеопазването, на пресконференция за 
представянето на екипа и основните приоритети. 
По думите му това означава, че освен основния пакет медицински услуги, които плаща здравната каса, вероятно от 2016 
г. ще има и втори пакет, който ще се покрива от допълнителния здравен фонд. Той даде пример – всеки пациент ще има 
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своеобразен лимит от прегледи и изследвания в доболничната помощ, а ако те не са достатъчни, за тях ще плаща 
допълнителният фонд, като така се сложи край на липсата на направления. 
Пари за здраве 
Москов обяви, че през следващата година парите, отделени за здравеопазване, ще бъдат в не по-малък размер от тези, 
които ще бъдат дадени през тази година, включително с актуализацията на бюджетите на здравната каса и 
министерството. Това означава около 3.3 млрд. лв. за здравната каса и около 400 млн. лв. за здравното министерство. 
Средствата обаче няма да бъдат харчени по сегашния начин – министерството планира да увеличи възможностите за 
контрол на здравната каса, като въвлече и съсловната организация в контрола върху качеството. Ще бъдат променени 
част от стандартите и клиничните пътеки за лечение на определени заболявания, а личните лекари ще са длъжни да 
проследяват стриктно изписаните пациенти. 
Подбор на спешните пациенти  
До края на месеца ведомството ще представи своите основни мерки и предложения за промени в Министерския съвет. 
Основната цел на промените е по-дълъг живот на българите в добро здраве. Първата промяна ще е в Спешна помощ – 
ще се въведе триаж (разделяне по степен на тежест на състоянието), като най-тежко болните пациенти ще бъдат 
приемани в болница, среднотежките ще бъдат проследявани за 24 часа в клиника, а леките случаи ще бъдат 
преглеждани в спешните отделения или от личните лекари. Така системата на Спешната помощ ще се ориентира към 
оказване на помощ на най-нуждаещите се и ще бъде изчистена от леки случаи. 
Електронна здравна карта и пестене 
Ведомството започва конкурс за задание за обществена поръчка за електронна здравна карта, като въвеждането на 
електронното здравеопазване е основен приоритет. Ваньо Шарков, който е заместник-министър на здравеопазването, е 
изготвил доклад с конкретни предложения за промени при провеждането на болнични търгове за медикаменти и 
медицински изделия. В момента имало разлики от 200-300% между един и същ продукт в две различни лечебни 
заведения. Проблемът при болниците е, че те са с общи дългове над 407 млн. лв. и бавят плащанията с години, от което 
вероятно и зависи дали пазаруват или не на тавана на цената. 
Младите лекари ще специализират, без да си плащат, и процедурата за обучението им ще бъде облекчена, декларираха 
още от министерството. 
 
√ Как БНБ избира синдици на банки: без критерии и на тъмно 
В тайния списък има 26 юристи и икономисти, които не са полагали никакви изпити 
Без правила и критерии и при пълна непрозрачност Българската народна банка решава кой може да бъде синдик на 
фалирала банка. Изборът кой да разпределя активи за милиарди става чрез влизане в списък, който е таен и се попълва 
по благоволение на някой в централната банка. Въпросът е принципен, но е особено актуален покрай предстоящите 
назначения в КТБ. 
Обобщените изводи са от допитване на "Капитал Daily" до търговски адвокати и до присъстващи в обновения списък на 
синдиците. А самата БНБ не отговори на въпросите как точно и кой избира имената във въпросния списък, има ли 
критерии и какви. Същите въпроси преди ден повдигнаха и от асоциацията на банките. 
Подавате молбичка 
Законовите изисквания към банковите синдици са прекалено общи. В резюме: да са юристи или икономисти, с банков 
или финансов опит и да не са свързани с фалиралата банка. Включени в списъка заявиха, че не са се явявали на изпит, 
какъвто има за синдиците при фирмените фалити. Търговски адвокати посочиха, че за да движат несъстоятелността на 
търговски дружества, първо полагат изпит, после всяка година трябва да се доквалифицират, плащат застраховка и такса 
за присъствието си в съответния списък, който е публичен. 
Оказва се, че за списъка за банкови синдици може да кандидатства всеки желаещ (и отговарящ на условията в ЗБН) с 
молба-заявление до БНБ, автобиография и декларация за данни за професионална квалификация, удостоверяващи, че 
отговаря на изискванията на закона. Въпрос на преценка на БНБ е дали да бъде включен в списъка на синдиците или не, 
коментира присъстващ в него юрист. 
За тази задача отговаря подуправителят на "Банков надзор". Тъй като Цветан Гунев в момента е в отпуск заради 
разследване, в момента подпис слага Димитър Костов, подуправител управление "Банково". Той е решавал кой да бъде 
допълнен през лятото, обясни адвокат. 
Няма практика и съответният одобрен да бъде уведомен или контактнат от централната банка. "Научих, че съм в списъка, 
от публикуван в медиите такъв, не съм питал, не са ме и уведомявали от БНБ", посочи още той. По думите му присъствие 
в списък на синдиците не означава директно, че ще бъде синдик на банка в несъстоятелност. 
Тези, които са били част от въпросния списък и преди обновяването му, през лятото на тази година са получили писма 
със запитване от БНБ за потвърждение на желанието им да бъдат в него, както и изискване за обновяване на данните за 
професионална квалификация. Няма яснота обаче новите имена, които са включени в списъка, по какъв начин са 
адресирани. Не е ясно и кои са новите имена в него. 
Тайният списък 
През лятото централната банка е обновила списъка на синдиците, като досега той официално не е обявяван. "Капитал" 
намери преди седмици обновения списък, според който вътре има 26 лица. Преди това на два пъти отправя официално 
питане към БНБ за списъка на синдиците, но отговор не беше получаван. В края на юли 2014 г. от пресцентъра на 
централната банка казаха, че към онзи момент списъкът със синдиците се обновява, като след това ще се прецени дали 
да бъде публикуван, или предоставян при поискване. В началото на ноември отново изпратихме запитване до БНБ, на 
което отново нямаше отговор. В четвъртък БНБ също не отговори. 
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Преди ден Асоциацията на банките в България (АББ) е изпратила официално запитване до БНБ с копие до министъра на 
финансите с искане официално да бъде оповестен списъкът на синдиците, поддържан и изготвян от централната банка. 
Банките искат да знаят и по какви критерии и правила БНБ е избрала присъстващите във въпросния списък синдици и 
какви критерии ще се приложат при избора на синдици на КТБ (по закон те се избират от управителния съвет на ФГВБ). 
Искането им е, ако няма такива критерии, да бъдат изработени и обявени. 
Банките са заинтересована страна в процеса по несъстоятелността на КТБ. Изплащането на гарантираните влогове става с 
натрупаните от тях пари като годишни премийни вноски във фонда. По закон при недостиг на средства във фонда той 
може да увеличи размера на вноските на банките (сега са 0.5% от депозитната база), може да им ги изиска предсрочно 
(превеждат се до края на март на текущата година за предходната), а може да ги задължи и двете едновременно – да им 
увеличи вноските и да им ги изиска предсрочно. 
Колко е важно да бъдеш синдик 
Кой ще бъде синдик на банка в несъстоятелност е от особена важност. Тя се определя от правомощията и дейността на 
синдика. В закона е записано, че са "най-малко две лица", което означава, че може да са и повече. Според информации в 
адвокатските среди в КТБ ще бъдат назначени поне трима предвид големия обем на масата на несъстоятелността. 
Синдиците събират вземанията на банката и удовлетворяват кредиторите й. През тях минават всички активи - продават 
обезпеченията на лошите кредити, недвижимото и движимото имущество на банката, всичко, което е актив на банката. 
Синдиците правят план за осребряване на масата на несъстоятелността, който има начална и крайна дата. Контролира ги 
Фондът за гарантиране на влоговете в банките, поради което и той е ключов в процеса по несъстоятелността. Той 
одобрява програмата за осребряване, датите й и пр. 
Синдиците може да осребрят всички вземания по кредити в полза на банката поотделно или в съвкупност чрез публична 
продан. 
Алтернатива е да продадат цялото предприятие (което включва и кредитите й), без необходимост да се извършва 
публична продан, но след одобрение от съда, като в този случай съдът на свой ред трябва да вземе мнението на БНБ и 
фонда. 
От тях зависи и ключовият въпрос с цесиите - за кои случаи да бъдат предявени отменителни искове - интерес за над 800 
млн. лв. 
За нов публичен и състезателен принцип на синдици в списъка все още има време, след като жалби блокираха делото за 
несъстоятелност. Публичност ще трябва и при подбора на екипа от фонда за гарантиране. Защото извън кой е в списъка 
(засега от 26 лица) важно е и защо избираме точно определени двама или трима. 
Изискванията в закона 
- Синдик може да бъде само физическо лице 
- Да не е осъждан като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер 
- Да има висше икономическо или юридическо образование и стаж по специалността не по-малко от пет години, от които 
три години в областта на банковото дело, счетоводството или финансите, съответно търговското, банковото или 
финансовото право 
- Да е лице с добра професионална репутация 
- Да не е бил през последните пет години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по 
несъстоятелност за банката, член на неин управителен или контролен орган 
- Да не е лишен или лишаван от правото да заема материалноотговорна длъжност 
- Да не е съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до шеста степен включително или по сватовство – до 
трета степен включително, на член на управителен или контролен орган на банката, действал през последните три 
години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност 
- Да няма търговски, финансови, делови или други материални интереси в банката в несъстоятелност 
- Да не се намира с банката или с неин кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение в неговото 
безпристрастие 
- Да не е кредитор в производството по несъстоятелност за банката или съпруг на кредитор, или негов роднина по права 
линия, по съребрена линия до шеста степен включително или по сватовство – до трета степен включително 
- Да не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник 
- Да не е временен синдик или синдик на друг търговец 
- Да е включен в списъка, воден от централната банка, на лицата, които могат да бъдат синдици на банка 
- Да не е бил член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то 
е  прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори 
В закона е записано, че изискванията, без тези за образование и осъждане, се установяват с писмена декларация на 
лицето, че отговаря на посочените изисквания, подадена пред управителния съвет на фонда в деня на назначаването му 
за синдик. 
 
Вестник Сега 
 
√ ГЕРБ и реформаторите отменят сделки за 800 млн. лева в КТБ 
Цесиите ще бъдат обявени за нищожни чрез спешна добавка в закона за актуализация на бюджета за 2014 г. 
"Аферата КТБ" затъва във все по-дълбоко юридическо тресавище. Вчера стана ясно, че ГЕРБ и Реформаторският блок са 
твърдо против прехвърлянето на влогове и прихващанията по заеми в КТБ. По тази причина днес в парламента да бъдат 
внесени законови поправки, с които ще се обявят за невалидни договорените през последните месеци сделки на 
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вложители и кредитополучатели в затворената банка. "Ще отменим всички прихващания в КТБ", отсече лидерът на ГЕРБ 
и премиер Бойко Борисов след среща с Асоциацията на търговските банки, на която присъства финансовият министър 
Владислав Горанов и шефът на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова. Той пресметна, че става дума за 
около 800 млн. лева.  
За да бъде сложен кръст на тези сделки, в проекта за актуализация на бюджет 2014 преди второто четене ще бъде 
вмъкната специална добавка. Отговорник по изработването на текста е Менда Стоянова. Тя пък заяви пред "Сега", че 
допълненията ще са готови днес, но отказа подробности.Това се случва, след като от месеци юристи, финансисти и 
политици обясняват, че цесиите, направени до отнемането на лиценза на банката, са съвсем законни операции.  
"Всички, които са се нагласили през цесиите - една вторична далавера, и си направиха вече офиси в София да ги чакат, а в 
същото време се опитват да кажат, че едва ли не някой от нас със смяната във фонда (за гарантиране на влоговете) има 
интерес от това", поясни Борисов. Договорите за прехвърляне на депозити в КТБ били за общо 1.1 млрд. лева, а 
прихващанията по заеми - за около 750 млн. лева.  
На въпрос редно ли е да се отменят законни сделки с промени в правилата със задна дата, лидерът на ГЕРБ отсече: "Дали 
са били законни, ще видим. Аз си мисля, че това месеци наред мотаене беше точно с такава цел. Всичко това можеше да 
стане още при миналото правителство, преди служебното и да беше приключено". Само преди седмица юристи и 
финансовият министър Владислав Горанов твърдяха, че цесиите са напълно законни. Това бе потвърдено и с предишна 
поправка, одобрена от депутатите на първо четене, според която няма проблем с прехвърлянето на депозити, но след 
цесията сумата вече не е защитена по Закона за гарантиране на влоговете. Финансовият министър отказа да коментира 
изказването на премиера Борисов за цесиите като "вторична далавера", която ще бъде отменена със задна дата.  
Радикалното решение за цесиите и прихващанията се оправдава основно с интереса на Фонда за гарантиране на 
влоговете. Той ще започне да изплаща защитените депозити в КТБ, които са приблизително 3.7 млрд. лв., на 4 декември. 
Тъй като парите там не достигат, фондът ще получи и държавна помощ. След това ще се надява да си върне поне част от 
парите, когато активите на фалиралата банка бъдат осребрени - чрез събиране на кредити, продажба на обезпечения и 
т.н. Опасенията са, че с направените прихващания ще останат по-малко пари за удовлетворяване на кредиторите на КТБ, 
сред които фондът е първи. 
Вчера и Реформаторският блок, който проведе редица срещи с банкери и представители на изпълнителната власт, даде 
рамо на ГЕРБ по горещата тема. Лидерът Радан Кънев коментира, че "всички прихващания с негарантирани влогове ще 
бъдат погасени като нищожни сделки" и че стъпките за това вече са ясни. Министър Владислав Горанов и новият шеф на 
Фонда за влоговете Радослав Миленков са обяснили пред депутатите от РБ, че прихващанията в КТБ не са осчетоводени, 
което дава възможност те да бъдат отменени. "Отмяната е напълно законна, тъй като щом прехвърлянията не са 
осчетоводени, значи не са реализирани", подчерта Мартин Димитров от РБ пред "Сега". Не стана ясно обаче защо нещо, 
което не е реализирано, трябва да се отменя.  
Мнозинството рискува много със заличаване на цесиите с обратна сила, смятат обаче авторитетни юристи. Професорът 
по търговско право в СУ Огнян Герджиков заяви пред "Сега", че е незаконно непризнаването на цесиите със закон с 
обратна сила, защото така ще се нарушат вече придобити права. Според него една цесия заобикаля закона, когато при 
извършването й има знание, че банката е неплатежоспособна, и вложителят нарочно разбива влога си, прехвърляйки го 
на няколко кредитори, за да се вмести в гарантирания минимум. "В случая обаче не става въпрос за това, защото БНБ 
през цялото време е уверявала, че ще отвори банката", каза Герджиков. "Некомпетентни юридически хора подсказват на 
премиера. Да им се чуди човек на самочувствието! Правото не е ширпотреба и трябва да се уважава", заяви професорът.  
Това означава, че евентуално приемане на закон, който заличава със задна дата договорите за цесия, може да бъде 
атакуван пред Конституционния съд. През годините обаче конституционните съдии имат противоречива практика по 
въпроса, като в едни случаи са отменяли разпоредби, на които е придадена обратна сила, но в други не. 
Хаосът може да стане пълен, ако КС все пак отмени закона. Тогава вложителите и кредиторите с непризнати сделки ще 
трябва да заведат дела в съда.  
Междувременно и делото за фалита на КТБ е пред зацикляне - тъй като в съда са постъпили жалби срещу решението на 
БНБ да отнеме лиценза на банката и да я обяви в несъстоятелност. Една от жалбите е от фирмата на Цветан Василев 
"Бромак", която има над 57% в КТБ. Срещу отнемането на лиценза протестират също офшорен фонд от Кайманите и 
вложител с блокирани 1 млн. лева в КТБ. Молбата на кайманската офшорка "Родиум кепитъл кредит мастър фанд 
лимитид" е оставена без движение, докато не докаже какъв е интересът й от казуса "КТБ", съобщиха от съда пред "Сега". 
За фонда е известно само, че е офшорна компания - регистрирана е на Кайманските острови с адрес: Джордж Таун, 
пощенска кутия 309. Останалите две молби са придвижени. Интересен детайл е, че досега ВАС два пъти се произнесе, че 
вложителите нямат правен интерес да оспорват актовете на БНБ за КТБ. 
Придвижването на молбите означава, че до разглеждането на жалбите във Върховния административен съд Софийският 
градски съд (СГС) вероятно ще спре производството по несъстоятелността на банката.  
Никой от юристите, към които "Сега" се обърна, не се нае да тълкува дали началната дата на изплащане на гарантираните 
влогове ще се промени, ако ВАС отмени решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ. 
 
√ Икономическият министър се зае да прекроява закона за търговете 
Броени дни след назначаването си икономическият министър Божидар Лукарски, както и няколко от предшествениците 
му, обяви за приоритети намаляването на административната тежест за фирмите и изготвянето на промени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). "Абсолютно задължително е да имаме нов закон за обществените поръчки, защото това е 
най-често променящото се законодателство", заяви Лукарски, цитиран от БГНЕС. По думите му законът е правната рамка, 
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свързана с развитието на икономиката и изразходването на европейските средства. "Ще има регламент от Брюксел и 
директиви, които ще трябва да се приложат", обясни министърът. 
Към момента промените в ЗОП все още били на етап предварително съгласуване. "В Реформаторския блок имахме някои 
идеи, които залегнаха и в програмната декларация, която подписахме с ГЕРБ, и беше подкрепена от ПФ и АБВ. Основното 
нещо в новия закон ще е електронизацията на търговете за обществените поръчки, за да има по-голяма прозрачност и 
унификация на документациите", заяви Лукарски. Промени ще има не само в нормативната база, но и в самата Агенция 
за обществени поръчки, като целта е да се засили нейната роля. 
ЗОП е един от най-променяните и най-тежки закони у нас. Само през тази година той е бил коригиран два пъти. През 
2010 г. промените са били 5, а през следващата - 4. В някои от случаите те са толкова чести, че са публикувани в три 
последователни броя на "Държавен вестник". Последната промяна през тази година не само не облекчи работата, а на 
практика я блокира. Причината е, че макар новите правила да са в сила от 1 октомври, правилникът към закона така и не 
беше преработен. Затова и част от новите изисквания няма как да бъдат изпълнени, което създава риск за лавина от 
жалби в КЗК. 
РЕШЕНИЕ 
Процесът по разделяне на енергийното и икономическото министерство е на път да приключи предсрочно. Въпреки че 
според Лукарски това щеше да отнеме около месец, двете министерства вече са почти разделени. Министърът уточни, че 
по-голямата част от концесиите ще се контролира и раздава от Министерството на енергетиката. В икономическото 
министерство ще останат само концесиите за инертни и строителни материали. 
 
√ Лотарийните игри, бинго и кено все пак ще бъдат облагани 
След като в сряда депутатите отхвърлиха законопроекта на Георги Кадиев от БСП за промени в Закона за хазарта, вчера 
временната комисия по бюджет и финанси прие почти копие на отхвърления проект. Той обаче бе внесен от Менда 
Стоянова и група народни представители от ГЕРБ. Законопроектът на Кадиев бе предложен още в миналото Народно 
събрание, но така и не стигна до пленарна зала. 
В началото на годината се разбра, че при гласуване на поправките в данъчните закони през декември миналата година 
депутатите са пропуснали някои видове игри. Това води до загуба на 5 милиона лева за хазната, твърди Георги Кадиев. С 
промените в закона "дупката" ще бъде запълнена и организаторите на лотария, бинго и кено трябва да внасят 15% от 
оборота си. Менда Стоянова също е категорична, че тази промяна е важна за приходите и следва да бъде приета преди 
закона за държавния бюджет. 
Освен това организаторите на хазартни игри ще бъдат длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно 
поведение в различен размер. За организатори на онлайн залагания вноската е 50 000 лв., за тези на игри в игрално 
казино - 10 000 лв., а за всички останали организатори на хазартни игри - 5000 лв. Тази вноска трябва да бъде внесена до 
31 март на текущата година, т.е предварително. 
Законопроектът предлага още една важна промяна. Правителството ще бъде задължено до 28 февруари да разработи 
концепция за облагане на хазартните игри. Менда Стоянова обясни, че има много дебати как се облага онлайн хазартът. 
Според нея обаче идеите и промените на парче допълнително обърквали закона. "Най-добре е Министерският съвет да 
предложи концепция и законодателните промени към нея, които ние да обсъдим през следващата 2015 година", заяви 
тя. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Слагат данък от 15% на бингото 
София. С такса от 15% ще се облагат направените офлайн залози в лотарийните игри, както и хазартните игри бинго и 
кено. Това предвиждат промени в Закона за хазарта, които вчера бяха приети на първо четене от временната бюджетна 
комисия към парламента. 
Те са внесени от председателя на комисията Менда Стоянова (ГЕРБ), Емил Димитров (ПФ) и група депутати. Ако игрите се 
организират в интернет, данъкът ще бъде 20% върху разликата между направените залози и изплатените печалби. С 
промените за тези игри ще се плащат същите налози, които в момента се внасят в хазната за тото, лото и игри с залагания 
върху резултати от спортни състезания. При последните промени в закона лотарийните игри, както и бинго и кено не са 
били включени след облаганите хазартни игри и през 2014 г. не са плащали таксата, се посочва в мотивите на 
вносителите. 
Освен таксата върху приходите, организаторите на хазартни игри плащат и такса за социално отговорно поведение. За 
онлайн залагания тази такса е 50 хил. лв., за казино е 10 хил. лв., а за останалите хазартни игри е 5 хил. лв. С промените в 
закона се предлага, ако някой не плати в срок тази такта, да се отнема лиценза му за срок от 3 до 6 месеца. Освен това се 
предвижда Министерски съвет да приеме наредба, която да определи как ще се харчат събраните средства за социално 
отговорно поведение. Парите ще отиват за предпазване на младите хора от хазарт, превенция и лечение на хазартна 
зависимост и провеждане на социално отговорна реклама. До 28 февруари 2015 г. Министерският съвет трябва да 
разработи концепция за облагането на хазартните игри и да внесе в парламента предложения за промени, предлагат 
вносителите на законопроекта. Така догодина може да се очаква по-сериозна промяна в облагането на хазарта. 
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√ Дават рамо на бизнеса в обжалването на ревизии 
Делата ще се водят в съда по адрес на фирмата 
София. Гражданите и фирмите ще могат да обжалват ревизионните актове на Националната агенция за приходи пред 
административния съд, в чиито район е техният постоянен или настоящ адрес, или седалището на управлението. Това 
гласят промени в Административнопроцесуалния кодекс, които са внесени в парламента от Петър Славов от 
Реформаторския блок, Данаил Кирилов от ГЕРБ и група депутати. 
Това ще облекчи бизнеса, тъй като в момента жалби може да се подават пред административния съд на ТД на НАП, която 
е издала ревизионния акт. 
Затова, за да водят дела, гражданите и бизнесът правят разходи за транспорт до големите градове, в които са ТД на НАП. 
Промяната ще засегне обжалването не само ревизиите на НАП, но и административните актове на всички държавни 
органи. Предложените промени ще допринесат за ускоряване на съдопроизводството в административните съдилища в 
София и големите градове, за по-качествено правораздаване и ще подобрят достъпа до правосъдие за гражданите и 
фирмите, гласят мотивите на вносителите. 
Една от причините за забавяне в съдопроизводството е неравномерното разпределение на делата и оттам 
неравномерната натовареност на магистрати и съдилища, посочват депутатите. Налице е свръх натовареност в столицата 
и големите градове (Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново), където са разположени териториалните дирекции на 
административни органи, тъй като в момента техните актове се обжалват пред тези съдилища. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Одобриха транспортната програма до 2020 г. 
Новата оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020 г.” е одобрена на национално ниво. 
Това съобщи вчера министърът на транспорта по време на първото заседание на комитета за наблюдение на програмата. 
По думите му Министерският съвет е одобрил нейния проект и предстои изпращането й към Европейската комисия. 
Предвижда се по около 673 млн. евро да бъдат отделени за пътни и жп проекти. Проектът за разширение на софийското 
метро ще може да разчита на 400 млн. евро, а допълнителни 25 млн. евро са за интермодални терминали. Предвижда се 
да бъде създадена отделна приоритетна ос с бюджет от над 77 млн. евро, по която да се финансира разработването на 
системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността в различните видове транспорт. 
Министърът информира и за изпълнението на големите жп проекти, финансирани от еврофондовете. По думите му 
сериозно е забавянето по лот 3 от него – Церковски - Карнобат. Достигнати са 74% физическо изпълнение и са положени 
115 км нов железен път, но изпълнителят не показва необходимата мобилизация за завършване на обекта. Другият лот 
от проекта за модернизация на линията Пловдив - Бургас в отсечката Стара Загора – Зимница има около 91% физическо 
изпълнение, като е положен 109 км нов железен път. 
 


