Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Телевизия България Он Ер
√ Работодатели предлагат различна минимална заплата за отделните сектори
Бюджетът за 2015 е много по-добър от този за 2014, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния
капитал
Минималната работна заплата да е различна за отделните сектори, настояват от Асоциацията на индустриалния капитал
в България.
Най-ниското възнаграждение е различно не само в отделните региони на страната, но и в различните икономически
дейности, заяви в Сутрешния блок на Bulgaria On Air председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил
Велев. Той направи коментара в отговор на въпрос на водещата Йоанна Николова относно промяна на механизма за
определяне на най-ниското възнаграждение.
„В ИТ сектора, в енергетиката, във финансите средната заплата е три пъти по-висока в сравнение с дейности като
ресторантьорство и хотелиерство, търговия и услуги, шивашката и др. При едните е 1800 лв., докато при другите – 550 лв.
Как може и на двете места да имаме еднаква минимална работна заплата. Решението, което ние нееднократно сме
предлагали, е да се договарят минимални работни заплати по икономически дейности, както е за осигурителните
прагове“, коментира Велев.
Той посочи, още че у нас съотношението на минималната работна заплата към средната е далеч над средното за Европа.
Към 2017 това „съотношение ще стане два пъти по-голямо, отколкото е в САЩ, които са пример за свободна икономика“,
коментира Велев. По думите му „хората трябва да разберат, че заплатите не ги плащат работодателите- заплатите ги
плащат клиентите, които са самите хора. Тези клиенти не искат да плащат заплати за някои браншове над 550 лв.. Ако
средната заплата е под 550 лв., няма как минималната да бъде 500 лв. с класовете, начислени върху базовата“,
коментира Велев.
По думите му планираното за следващата година увеличаване на минималното трудово възнаграждение е популиско и е
взето под натиска на синдикатите и „може би и на коалиционния партньор АБВ“.
Позицията на Велев е, че се предлага едно неразумно решение – „рязко увеличаване на минималната работна заплата,
което и без това изпреварва икономиката. То трябва да спре и да изчака икономиката да я настигне“.
Велев отбеляза още, че проектобюджетът за 2015 е много по-добър от този за 2014.
Той посочи, че сред предимствата е това, че се намалява преразпределението на БВП чрез бюджета, сваля се под 40%,
запазва се данъчната стабилност, не се променят данъчните ставки, както и осигурителните вноски, намаляват се
разходите за държавна администрация, и се рестартира пенсионната реформа“.
Велев подчерта още, че тези които получават пари от бюджета са много повече от тези които внасят в него. - „При нас
пенсионерите са над 2 млн. души. Тези, които са на държавна заплата, са над половин милион, докато хората в реалната
икономика са по-малко“.
По този повод той подчерта, че възрастта за пенсиониране следва да бъде увеличена. - „Няма причина да не изпълним
европейската препоръка да изравним възрастта за пенсиониране“, коментира председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Вдигат осигуровките на 52 хил. души на непълен работен ден
Увеличение на осигуровките за 52 хил. българи, които работят на непълен работен ден, предвиждат промени в Кодекса
за социално осигуряване за следващата година. Те са включени в проектобюджета на държавното обществено
осигуряване, внесен от правителството в парламента.
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Хората, които работят по-малко от 40 работни часа, или 5 дни на месец, вече ще дължат вноски и за заболяване и
майчинство и безработица. До момента те се осигуряваха единствено за пенсия. Това означава увеличение на
осигурителната тежест върху доходите на тези хора с 4,5%, от които 40 на сто са лична вноска.
По последни данни на НАП на трудови договори за по-малко от 40 часа на месец са наети 52 хиляди души.
От осигуровки за болест и майчинство вече няма да са освободени и наетите по субсидирана от държавата заетост
според предложените промени в Кодекса за социално осигуряване.
Защитен текст, който забранява намаляване на пенсиите, ако швейцарското правило даде отрицателен показател,
предлага още правителството. Досега такава защита нямаше и при голяма дефлация както през тази година или
намаление на осигурителния доход имаше опасност пенсиите да бъдат намалени. В швейцарското правило за
индексация участват с по 50% тежест инфлацията и средният осигурителен доход.
Поправката се появява, след като в. “24 часа” предупреди за вероятността пенсиите догодина да бъдат намалени заради
дефлацията.
√ Петкова: Ще е трудно България да опонира на руската страна, защото Южен поток е европейски проект
На България ще ? бъде трудно да опонира на руската страна в този процес, тъй като проектът „Южен поток” е европейски
проект. Изключително много ще разчитаме на подкрепата и сътрудничеството на нашите европейски партньори в
преговори с руската страна, така че интересите на страната да бъдат максимално защитени. Това каза пред Нова
телевизия енергийният министър Теменужка Петкова.
„По отношение на доставките на газ, бих искала да успокоя българския гражданин. В Министерството на енергетиката
има сформиран кризисен щаб. Колегите от този кризисен щаб ежедневно следят налагането на газта. Ние непрекъснато
имаме информация какво се случва. Кризисният щаб действа постоянно в рамките на Министерството на енергетиката”,
заяви Петкова. Тя посочи, че има договор между „Булгаргаз” и руската страна за доставка на газ и този договор се
изпълнява. „До този момент, съгласно договора сме длъжни да изплатим това, което сме изразходвали за месец
ноември, като почти 100% е платена сумата и съгласно договора дължим авансово плащане за месец декември. Това
плащане се извършва на три транша, до края на месец декември. Общата сума е около 90 млн. долара”, добави
министър Петкова.
√ 8% данък лихва от депозити
Данъкът върху дохода от лихви остава 8% и догодина. Това реши вчера бюджетната комисия, която отхвърли
предложението на ГЕРБ той да се вдигне на 10%.
Налогът бе въведен по предложение на бившия финансов министър Симеон Дянков през 2013 г. Кабинетът на Пламен
Орешарски го намали с 2% и предложи ставката да пада с по 2 на сто всяка година до 2017 г., докато отпадне
окончателно.
Между двете четения на Закона за облагане на доходите на физическите лица обаче ГЕРБ внесе предложение налогът
отново да се върне на 10% от 1 януари 2015 г. и да не се намалява. Според шефката на бюджетната комисия Менда
Стоянова мотивът бил, че нашите банки са свръхликвидни и се "чудят къде да намерят място на парите, за да могат те да
работят".
Депутатите от комисията обаче гласуваха против, включително и тези от Реформаторския блок, които са коалиционни
партньори на ГЕРБ. Предложението на левицата данъкът да падне до 6% не бе гласувано. Всички с изключение на ГЕРБ
подкрепиха предложението на депутата Димитър Танев от реформаторите да се запази ставката от 8%. Според Танев
това ще вкара в хазната 23 млн. лв. допълнително.
От 2015 година се предвиждат две данъчни преференции за семействата с деца. Те се залагат с промените на Закона
данък върху добавената стойност, които бяха приети днес на второ четене от парламентарната бюджетна комисия.
Първата преференция предвижда, че един от родителите в семейство с деца може да намали облагаемата си данъчна
основа с 200 лв. за едно, с 400 лв. за две и с 600 лв. за три и повече деца, обясни Людмила Петкова от финансовото
министерство.
Другата преференция, която за пръв път се предоставя, предвижда възможност един от родителите на дете с
увреждания да приспадне от годишния си облагаем доход 2000 лв.
√ 2,820 млрд. евро са загубите за фирмите, участвали в Южен поток
2,820 млрд. евро са преките загуби за фирмите извън Русия, които участвали в газопровода Южен поток, предаде ТАСС.
Според изчисления на компанията South Stream Transport загубите на европейските фирми се оценяват на сумата от 2,5
млрд евро. Загуби от спирането на проекта в размер на 320 млн. евро, ще понесат японски компании, пише още в
съобщението на фирмата.
√ Осигуриха половината пари, нужни за изплащане на влоговете в КТБ, другите идват утре
Половината от парите, нужни за изплащането на гарантираните депозити в КТБ, са осигурени, съобщиха от финансовото
министерство.
Това е станало в понеделник, когато са били продадени ДЦК за 400 млн. евро. Книжата са едногодишни, а средната
лихва по тях е 0,84%. Обемът на постъпилите поръчки е бил над 1,2 млрд. евро, което е три пъти по-голям от
предложения нов дълг.
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Разпределението на инвеститорите на аукциона е, както следва: банките придобиват 69,70% от книжата, пенсионните
фондове - 21,79%, застрахователните дружества - 4,15%, договорни фондове и фондове за управление на активи - 3,19%,
и други инвеститори-1,17%.
Другата част от сумата за гарантираните депозити в КТБ ще бъде събрана утре, когато по предложение на ведомството на
Владислав Горанов БНБ ще предложи ДЦК пак за 400 млн. евро.
С левовата равностойност на двете емисии от близо 1,565 млрд. лв. ще се осигури попълване на недостига във Фонда за
гарантиране на влоговете в банките. Парите трябва да са налични до утре, когато ще започне изплащането на
гарантираните влогове от КТБ. Парите ще се плащат през 9 банки. Вложителите имат право на един безплатен превод,
ако е до 100 000 лева, а за суми над тази таксата е 12 лв.
Ако вложител реши да изтегли парите си в брой, ще трябва да плати такса. За суми от 3000 лв. нагоре тя е 3 лв. плюс 0,2%
за горницата над 3000 лв., ако се подаде заявка 2 дни преди тегленето. Ако е без заявката, се плащат 0,4% върху
горницата.
На 8 декември е предвиден още един аукцион за 55 млн. Така през декември правителството ще изтегли нов дълг за 1,6
млрд. лв.
√ Имаме ли двигател на растежа за 2015 г.
Красен Йотов, “Индъстри Уоч”
Бюджет 2015 ще разчита до голяма степен на потреблението за финансиране на приходната част. Макроикономическата
прогноза на Министерството на финансите е за 1% ръст на частното потребление през 2015 г., докато Европейската
комисия очаква 0,6%.
Бюджетът предвижда през следващата година постъпленията от ДДС и акцизи да стигнат съответно 7,7 и 4,2 млрд. лева.
ДДС и акцизи формират заедно 39% от приходите в държавната хазна. А това означава, че потреблението е от особено
значение за реализиране на бюджетните прогнози.
През последните 5 г. потреблението винаги се сочеше от международните финансови институции като един от
възможните двигатели на растежа, който трябва някак си да ни издърпа нагоре Няколко години поред такива бяха
синтезираните очаквания на Международния валутен фонд и Европейската комисия, които неведнъж заявяваха, че
именно повечето потребителски разходи ще ни изтеглят от капана на ниския растеж.
Поводът за тези смели прогнози беше голямото количество спестявания, които българите натрупаха благоразумно в
разгара на кризата. Този процес на акумулиране на средства “за черни дни” продължава и през 2014 г. През октомври
банковите депозити на населението възлизат на 39,3 млрд. лева, като за десетте месеца на 2014 г. българите са внесли
нетно 1,6 млрд. лева в банковата система. Тенденцията на плавно нарастване на спестяванията на населението, било то в
банки или в небанкови финансови институции, ще се запази. Засега обаче, напук на очакванията на много икономисти,
тези финансови “буфери” не се превръщат в потребителски разходи.
Причината се крие в нагласите на домакинствата, които не са особено оптимистични. И в момента много българи
предпочитат да отлагат покупки на стоки, които не са крайно наложителни.
За съжаление, настроенията на домакинствата не са розови и според октомврийското изследване на НСИ на
потребителското доверие. То леко се влоши през октомври в сравнение с предишните наблюдения през 2014 г. Известно
влошаване има и при очакванията за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца.
Една от причините е поскъпването на електроенергията, което влезе в сила от началото на октомври. В резултат се вижда
засилване на инфлационните очаквания за следващата година. С други думи, домакинствата очакват не само по-високи
сметки за ток през зимата, но и пренасяне на по-високата цена на тока върху цените на други потребителски стоки.
Предстои да видим до каква степен тези потребителски очаквания ще се реализират.
Българите не изглеждат особено големи оптимисти и за пазара на труда. През есента техните очаквания за
безработицата се влошиха. От друга страна, официалната статистика показва, че през 2014 г. има известно
възстановяване на част от изгубените по време на кризата работни места. През последните 12 месеца българската
икономика е създала нетно около 27 хил. работни места. Тази бройка изглежда незначителна на фона на над 400 хил.
загубени работни позиции по време на кризата, но все пак е крачка в правилната посока. Същевременно обаче средната
работна заплата се повишава с по-бавни темпове – с 2,3% за деветмесечието. Част от отчетеното увеличение на
трудовите доходи се дължи на изсветляването на икономиката и затова е трудно да се прецени с колко точно са
нараснали действителните доходи на работещите българи.
Едно от положителните развития на пазара на труда през 2014 г. е устойчивото понижение на безработицата, която
падна до 10,8% през третото тримесечие на 2014 г. Принос за това вероятно има и отварянето на пазара на труда в ЕС за
румънци и българи, които вече могат свободно да търсят работа на Запад.
В крайна сметка потреблението на населението, а оттам и изпълнението на бюджетните приходи ще зависи до голяма
степен от способността на българската икономика да създава нови работни места, които могат да бъдат заети от
безработните в момента българи. Трябва да имаме предвид, че безработицата е едва 5% за хората с висше образование,
10% за хоратасъс средно, 23% за хората с основно и 38% за хората с начално и по-ниско образование. С други думи, за да
намалее осезаемо безработицата, са необходими повече работни места, които могат да бъдат заети от хора със средно
или по-ниско образование.
Предстоящото изплащане на гарантираните влогове в КТБ едва ли ще даде значителен тласък на потреблението през
2015 г. По-вероятно е изплатените средства да се насочат към другите банки или други финансови институции като
взаимни и пенсионни фондове. Ефектът върху потреблението, а оттам и върху приходите от косвени данъци през 2015 г.,
ще бъде ограничен.
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Обявеното вдигане на минималната работна заплата ще се отрази върху общото потребление на българите, а по този
начин и върху постъпленията от косвени данъци. Увеличаването на най-ниските възнаграждения ще повиши
разполагамия доход на тези работници и ще даде тласък на покупките на стоки от първа необходимост. А това би имало
положителен ефект върху приходите от ДДС, защото хората с ниски доходи харчат пропорционално повече за стоки и помалко за услуги. Друг е въпросът, че вдигането на минималната работна заплата ще има негативен ефект върху заетостта,
който трудно може да бъде измерен. Този отрицателен ефект ще бъде по-силен в райони, където минималната работна
заплата е близка до средната и по-слаб за големите градове като София.
Бюджетните приходи през 2015 г. ще зависят и от реализираната инфлация. Министерството на финансите е поконсервативно в своите очаквания относно промяната на цените, предвиждайки средногодишна инфлация от 0.1% за
2015 г., докато Европейската комисия очаква 0.4%. Не е изключено действителната инфлация да се окаже малко повисока от очакваната от МФ и това да помогне за изпълнението на заложените приходи.
Вестник Капитал Daily
√ Фондът за гарантиране на влоговете получи 2 млрд. лв. заем при 2.95% лихва
Лихвите ще се плащат веднъж годишно, на 15 април
Министерският съвет одобри държавния заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), с който ще се
покрие недостигът при изплащането на гарантираните депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ). Заемът е за срок
от 5.5 години с фиксиран лихвен процент от 2.95% и с възможност за усвояване на части.
Цената на кредита
Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че лихвеният процент е формиран на база на доходността, с която се
финансира правителството, плюс минимална премия. Веднъж годишно (на 15 април) фондът ще прави лихвени
плащания към правителството, като погасяването е до 15 април 2020 г. Включена е и опцията за предсрочно погасяване –
изцяло или частично, в зависимост от постъпленията във фонда. "Това е рутинна операция в контекста на одобрената
ликвидна подкрепа за банковата система", каза Горанов.
Плащане за КТБ
ФГВБ трябва да започне да изплаща гарантираните до 196 хил. лв. влогове в КТБ на 4 декември. Министър Горанов
призова хората да не се редят на опашки в първите дни, защото имат достатъчно време да си получат парите – до 5
години. Той също така призова гражданите да не теглят парите си в кеш, а ако имат предпочитания за банка, просто да
прехвърлят парите от една сметка в друга. "Не е разумно хората да държат в себе си големи суми. Няма и икономически
смисъл тези пари да се изтеглят и да се държат. Освен това, ако тези пари се изтеглят в кеш, за тях ще се платят такси",
обясни министърът.
По закон фондът е задължен да поеме първата транзакция от една банка в друга. Той обаче няма задължение да поема
разходите по тегленето в брой. "Никой не може да поеме цената за снабдяването в брой", коментира Горанов.
Финансовият министър обясни още, че е създадена организация за физическата сигурност на хората пред всичките 1500
клона на деветте банки, които ще изплащат гарантираните депозити от КТБ.
√ Банковите печалби са нараснали леко през октомври
Общият финансов резултат на системата за месеца е малко под 60 млн. лв.
Печалбите в банковия сектор са се увеличили леко през октомври, показват данните на БНБ. Според статистиката на
централната банка през месеца опериращите в страната 27 кредитни институции са реализирали обща печалба от малко
под 60 млн. лв. За сравнение, през септември общият резултат на сектора беше 57.9 млн. лв. Печалбата обаче остава пониска спрямо отчетените през август 66.2 млн. лв. и през юли 80.6 млн.
Общият резултат от началото на годината до края на октомври достига 673.3 млн. лв., което е с 31.65% повече спрямо
отчетеното за същия период на 2013 г. В изчисленията за натрупаната към октомври 2014 г. печалба не са включени
резултатите на Корпоративна търговска банка, чийто лиценз беше отнет от БНБ на 6 ноември 2014 г., и на дъщерната й ТБ
"Виктория", която продължава да бъде под специален надзор.
В публикуваните от БНБ данни към края на октомври липсва информация за финансовите резултати на двете институции
за десетмесечието. Официално такава не се оповестява от централната банка от юни, когато КТБ и "Виктория" бяха
поставени под специален надзор. От отчетите за общите доходи на банковата система и на отделните групи банки, които
БНБ обособява за целите на статистиката, можеше да се види каква е оперативната загуба на двете финансови
институции, поставен под специален надзор – съответно общо около 77 млн. лв. за юни, 143 млн. лв. за юли и 413 млн.
лв. за август.
Откъде идва печалбата
Данните към края на октомври показват, че до известна степен запазването на по-високата печалба спрямо година порано остава резултат от натрупаната в сектора инерция от първата половина на годината. От началото на 2014 г.
системата отчита двуцифрени ръстове на печалбата, като един от основните фактори за това е постепенното намаляване
на разходите, които банките правят за обезценки. През октомври oбаче те са с 8.45% по-високи спрямо година по-рано –
почти 911 млн. лв.
Така основна заслуга за по-силния финансов резултат през октомври имат намаляващите разходи на банките за лихви.
Към края на месеца общият им размер от началото на годината достига 1.7 млрд. лв., което е с 33.2% по-малко спрямо
година по-рано. Спадът е в резултат на наблюдаваното през последните години намаляване на лихвите, които банките
предлагат за привличаните от бизнеса и от домакинствата депозити. След затихването на депозитната война лихвите
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постепенно се понижиха до доста по-умерени от регистрираните тогава пикови стойности. Въпреки намаляващата
доходност депозираните в банките средства като цяло продължават да се увеличават, донякъде и поради липсата на
инвестиционни алтернативи.
Застиналият кредитен пазар
Статистиката отчита продължаващ спад в приходите от лихви, които са едно от основните пера в бюджетите на
финансовите институции. Обяснението за това е все още замръзналият кредитен пазар, който води и до забавянето в
темповете на нарастване на приходите на банките и от такси и комисиони. По този начин за периода януари - октомври
2014 г. лихвените доходи в системата са с 14% по-ниски на годишна база, или общо 3.8 млрд. лв. Приходите от такси и
комисиони пък нарастват с 1.07% спрямо октомври 2013 г., докато при разходите по това перо увеличението е с 3.65%.

√ Прехвърлянията между пенсионните компании намаляват
Размерът на преместените суми се увеличава
Леко намаление на хората, които са сменили пенсионната си компания, отчитат от Комисията за финансов надзор. За
деветмесечието на тази година броят им е 137 575 души, с над 3000 по-малко, отколкото за същия период на миналата. В
края на септември общо осигурените в пенсионни фондове са 4.26 млн. души, а активите на всички дружества са малко
над 7.9 млрд. лв. И в трите вида пенсионни фондове е намалял делът на хората, преместили се в нова компания. Найзабележимо е това при доброволните – само 0.39% от всички осигурени са подали заявление и са стигнали до смяна.
Доброволен и служебен избор
Миналата година от януари до септември делът им е 0.65%, което за обичайните тенденции в доброволното осигуряване
е доста високо число. При третия стълб на пенсионната система, в който вноски се правят по желание, има много малка
мобилност на осигурените. Причината е, че доброволен фонд се избира лично и обичайно това се прави от хора с повисока финансова грамотност, които преценяват в коя компания искат да се осигуряват. За разлика от тях в
универсалните и професионалните фондове често има служебно разпределение (ако работещият не пожелае да избере
сам), чак след време клиентът се заинтересува в кое дружество е попаднал и пожелава да го промени. При този вид
фондове делът на преместванията е близо 4% от всички осигурени.
Миналата година имаше по-голяма мобилност и заради казуса с неосъществената продажба на "Доверие". Тогава
кандидат със съмнително финансиране поиска да купи компанията, но ръководството й се противопостави. До сделка не
се стигна, но месеците на неяснота накараха много клиенти на компанията да се преместят. Не на последно място
неясната позиция на КФН по случая също изигра негативна роля.
Универсална услуга
Тенденцията от последните години най-големите компании да губят клиенти в универсалните фондове заради
прехвърляния се запазва. Този тип схеми са най-масови и са задължителни за всички, родени след 31.12.1959 г.
"Доверие" и "Съгласие" имат съответно по 20.8 хил. и 10.2 хил. клиенти по-малко. Нетната разлика между привлечени и
напуснали е отрицателна и при малката компания "Бъдеще" с малко над 3 хил. клиенти, както и при "Топлина" с 330
души. Най-много нови клиенти са привлекли универсалните фондове на "ДСК-Родина", "Алианц България", както и
"Доверие". Последното обаче е напуснато и от много клиенти, затова нетната разлика е отрицателна.
За разлика от клиентите размерът на прехвърлените суми между отделните дружества е по-голям през тази година. Това
е нормално, тъй като с течение на времето по личните партиди се трупват и повече пари. В сравнение с януари септември на миналата година общата сума е нараснала с 2.6% до малко над 299 млн. лв. От тях 255.4 млн. лв. са
преместените суми в универсални фондове, а само 7.2 млн. лв. са от доброволните. Останалите са в професионални, в
които се осигуряват работещите при тежки условия на труд.
Преместванията между дружествата
Показател
I.-IX.2014

I.-IX.2013

Прехвърлени клиенти

137 575

140 738

- универсални

125 883

127 295

- професионални

9 415

9 576

- доброволни

2 277

3 867
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Преместванията между дружествата
Показател
I.-IX.2014

I.-IX.2013

Прехвърлени суми (в хил. лв.)

299 244

291 754

- универсални

255 358

243 968

- професионални

36 662

39 095

- доброволни

7 224

8 691

Източник: КФН
√ Санкцията на KPMG за одитите на КТБ ще бъде ясна до 8 декември
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори вече е връчила наказателно постановление на
одиторската група
Най-късно до 8 декември Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще е готова със заключение от
проверката на работата на одиторите от KPMG като компания, заверявала отчетите на Корпоративна търговска банка от
2009 до 2013 г.
Докладът на разследващия екип е бил връчен на одиторската фирма на 24 ноември и в момента се чака тяхното
становище по проверката, което ще се получи най-късно на 1 декември. След това ще се изготви заключение, по което
комисията ще вземе своето решение.
Ако има нарушения, по закон максималната санкция за одиторското предприятие е 20 хил. лв., както и временно
отнемане (суспендиране) на правото за упражняване на дейност за срок от 2 години на самото одиторско предприятие
или на одитора, извършил одита. До редакционното приключване на "Капитал Dаily" във вторник от KPMG не отговориха
на изпратените в понеделник въпроси.
Самосезиране
Комисията се е самосезирала на 25 юни, малко след затварянето на КТБ, и проверява няколко основни проблема в
работата на KPMG. "Те са структура на кредитния портфейл на банката, повишения кредитен риск в резултат на
концентрация на кредити, отпускани на кредитополучатели – свързани лица помежду си. Освен това проверяваме
спазването на етичните принципи и норми на одиторската професия съгласно Етичния кодекс на професионалните
счетоводители.
Проверяваме и за това доколко са били видни индикатори за измама, защото, ако има такива, одиторът е длъжен да ги
анализира, да оцени тяхното влияние и да сезира надзорния орган, както и одитния комитет на банката", коментира Ваня
Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
По време на разследването екипът на комисията открил и още един казус, по който тя се самосезирала на 14 октомври и
е започнала проверка за спазване на етичния кодекс. "Установихме, че член на одитния комитет на КТБ е заверявал
отчетите на над 50 фирми, които са кредитополучатели на банката. Готови сме с проекта на доклад и за този казус и ще го
разгледаме на заседание на комисията на 2 декември", съобщи Донева.
Въпросният одитор е доцентът от УНСС Николай Орешаров, за чиято двойнствена функция на вътрешен одитор на
банката и външен за нейните клиенти "Капитал" съобщи в разследване за свързаното кредитиране на КТБ през март 2013
г. По информация на вестника проверка на Орешаров се извършва и в съсловния Институт на дипломираните експертсчетоводители (ИДЕС), където от 2005 до 2009 г. той е бил председател на Съвета по професионална етика.
Комисията проверява работата на одиторите на над 1000 компании, които са от обществен интерес в областта на
енергетиката, водоснабдяването, телекомуникационните услуги, финансовия сектор, пенсионните и застрахователните
дружества. В България в момента са регистрирани над 700 одитори, но не е ясно колко от тях одитират компаниите от
обществен интерес, защото всяка година този брой се мени. В казуса с KPMG е ясно, че годишно компанията одитира
отчетите на над 600 компании.
Проверките стават по-чести
През тази година комисията се е самосезирала по три казуса, два от които са свързани с КТБ, и е отнела временно
правото за упражняване на професията на един одитор за срок от две години с влязло в сила наказателно постановление.
Наказателните постановления за временно отнемане на права не влизат в сила веднага след издаването им. Те подлежат
на двуинстанционно обжалване и влизат в сила, след като и втората съдебна инстанция ги потвърди. Дотогава одиторът
може да извършва одит.
Инспекторите, които проверяват дейността на регистрираните одитори, са общо 15. По закон те правят проверки веднъж
на три години на одиторите, които заверяват отчети на дружества от обществен интерес, а съсловната организация –
Институт на дипломираните експерт-счетоводители, проверява останалите одитори веднъж на шест години за качество
на одиторската дейност.
След казуса с КТБ обаче Комисията за надзор над регистрираните одитори е взела решение, че ще проверява всяка
година, а не веднъж на три, работата в България на одиторите от голямата световна четворка в България - KPMG, Ernst &
Young, PricewaterhouseCoopers и Deloitte, тъй като при тях има по-голям риск, защото много предприятия от обществен
интерес са концентрирани за одит точно в тези одиторски предприятия.
В момента комисията не разполага със звено за оценка на риска, което председателят й счита за проблем, тъй като то би
подпомагало инспекционната дейност за насочването й във високо проблемни области и би могло да повиши
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ефективността на контрола върху качеството на одиторската дейност. През тази година комисията е работила по 11
сигнала от акционери, синдици и други заинтересовани лица за качеството на работата на одитори на дружества и е
разгледала 58 жалби, свързани предимно с подготовката и провеждането на изпитите за придобиване на
правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители, които провежда ИДЕС. В момента комисията извършва 70
планови проверки на одитори и одиторски предприятия.
Вестник Стандарт
√ Петкова: Не може да се прогнозира размерът на загубите от "Южен поток"
София. „Не бих казала, че има разнобой в правителството за проекта „Южен поток". В програмната декларация на
правителството ясно е заявена позицията по отношение на проекта. Кабинетът смята, че това е важен проект за България,
но трябва да се спазва и европейското законодателство. Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова пред
Нова ТВ.
Тя поясни, че не е договорен размера на транзитните такси и размерът на дивидента, който българската страна би
следвало да получи, така че не може да се прогнозира какъв би бил размерът на загубите.
„Определено България ще загуби от това, че този проект няма да се реализира или че съществува риск това да не се
случи. Този проект определено е важен за нас. Той е важен и заради това да внесе свеж ресурс в нашата икономика
докато тече самото строителство", каза министърът на енергетиката.
На 9 декември тя и вицепремиерът Томислав Дончев ще обсъдят темата "Южен поток" с енергийния комисар
„Договорът между „Булгаргаз" и руската страна за доставка на газ се изпълнява. Ние сме длъжни да изплатим
изразходваното през ноември, почти на 100 % е изплатена сумата. Съгласно договора дължим авансово плащане за
декември, което се извършва на три транша, общата сума е около 90 милиона долара", съобщи Теменужка Петкова.
„Ако се появи искане за предварително плащане, ще направим всичко възможно да го посрещнем и да търсим правата
си съгласно договора. Не ми е известно да има такова писмо", каза още тя и подчерта в енергийното министерство има
сформиран кризисен щаб, който следи налягането на газа.
"На този етап няма информация за последващи увеличения на цената на тока", каза още Теменужка Петкова.
Вестник Сега
√ Краят на "Южен поток" доведе до разнобой в кабинета
Щети за България ще има, но компенсации от ЕК заради проваления проект – не
Обявеното от руския президент Владимир Путин прекратяване на проекта за газопровода "Южен поток" доведе до смут
сред българските управляващи и до разнобой в изказванията на членове на кабинета. Късно вечерта в понеделник Путин
заяви в Анкара по време на среща с турския си колега Реджеп Ердоган, че тръбата няма да бъде построена, а причината
за това е в нежеланието на Европа и главно в България. "Ако България е лишена от възможността да се държи като
суверенна държава, то нека да поиска от ЕК пари за пропуснатите печалби, защото само преките доходи за българския
бюджет от транзита щяха да възлизат на не по-малко от 400 млн. евро годишно", заяви Владимир Путин.
Новината свари напълно неподготвени българските управляващи, които изказаха противоречиви мнения за очертаващия
се провал на проекта. На фона на множеството коментари се оказа, че никой не е потърсил официално за коментар
руската страна. Министрите от ГЕРБ бяха разтревожени, а от Реформаторския блок - доволни. Премиерът запази
мълчание.
Вицепремиерът Томислав Дончев призна, че е разговарял няколко пъти с представители на Европейската комисия, но не
и с партньорите от "Газпром". "Приемам напълно сериозно всички думи, изречени от Владимир Путин. Би било проява
на лош вкус, ако се обадя и ги попитам това дали е вярно", лаконичен бе той. Още в понеделник вечерта шефът на
"Газпром" Алексей Милер също обяви, че проектът се спира и едва ли ще бъде подновен. Предвижда се евентуално
тръбата да бъде продължена до Турция, успоредно на съществуващия вече газопровод "Син поток".
Работата по "Южен поток" от българска страна бе прекратена в средата на лятото след многомесечен натиск от Брюксел,
че договорът за газопровода не отговаря на Третия енергиен пакет на ЕС. В края на миналата година тогавашният
икономически министър Драгомир Стойнев даде мандат на енергийния еврокомисар да преговаря с руската страна по
параметрите на договора.
Вицепремиерът Меглена Кунева и икономическият министър Божидар Лукарски първи отрекоха България да е
получавала официално становище от Кремъл или "Газпром". "За нас "Южен поток" все още не е спрян, докато не видим
окончателното решение на руската страна", категоричен бе Лукарски. Президентът Росен Плевнелиев също заяви, че
съдбата на проекта е изцяло в ръцете на Русия. "Към момента никой не може да прецени дали печелим, или губим от
"Южен поток". Предишните правителства на България не са подписали договор за приходи, те са подписали само
договор за разходите", заяви държавният глава. По думите му към момента всичко е в зоната на "някакви хипотетични
калкулации".
Ходът на Русия провокира спешна среща на вицепремиера Томислав Дончев с енергийния министър Теменужка Петкова
и колегата й Божидар Лукарски. "Не е коректно да се говори за получаване на транзитни такси от България в размер на
400 млн. евро годишно, тъй като ще трябва първо да изплатим своя дял от строителството на газопровода", заяви
вицепремиерът Томислав Дончев. "Така че около 10 години не можем да разчитаме на никакви транзитни такси от
"Южен поток", добави той. Дончев призна, че България ще понесе щети от прекратяването на проекта, но уточни, че
размерът им трудно би могъл да се изчисли. По думите му ситуацията с проекта не буди безпокойство, а тревога.
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Енергийният министър Теменужка Петкова от своя страна заяви, че все още проектът не е спрян, но ще се строи само по
правилата на ЕС.
"Когато можеше да се строи и имаше желание, България беше пасивна, страхуваше се да се ангажира с ясна позиция и
правеше процедури за изпълнение, от които лъхаше на корупция. Е, сега заради американския натиск "Набуко" отиде в
Турция и Гърция, а заради руското решение - "Южен поток" също. България отново е "на сухо" заради платените и
безплатните противници на проекта, заради политическата нерешителност и заради корупционните апетити. Казвам го
като човек, който е работил за това България да се възползва от предимствата си и да концентрира потоци на енергийни
ресурси", заяви вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин.
Според бившия енергиен министър Румен Овчаров спирането на проекта ще донесе на България огромни загуби. "400
млн. долара е доста занижена сума, ако изчислим евентуалния транзит на 63 млрд. кубически метра газ през България по
сегашната транзитна такса, която Русия плаща за транзита за Турция, то сумата е около 600 млн. долара годишно",
пресметна Овчаров в ефира на Нова тв.
"Изненадващата новина, че Русия спира проекта за газопровод "Южен поток" показва нуждата от това ЕС да намери нови
енергийни ресурси", коментира заместник-председателят на ЕК Кристалина Георгиева. Реакция последва и от БСП, които
настояха за изслушване на премиера Бойко Борисов. Бившият енергиен министър Драгомир Стойнев изрази съмнение,
че обратът в руската позиция е предизвикан от писмо на служебния министър Васил Щонов, тъй като през последната
година и половина изобщо не е било споменавано от руска страна за заобикалянето на България. Енергийният министър
Теменужка Петкова уточни, че Щонов е изпратил писмо до Брюксел, в което единствено изисква разяснение кои
дейности по проекта се водят за подготвителни и кои - не.
"Южен поток" ще бъде и една от първите теми на разговор на предстоящото посещение на премиера Бойко Борисов в
Брюксел. Отсега обаче е ясно, че няма процедура, по която България да получи компенсации за проваления проект. На
въпрос дали Брюксел би могъл да изключи проекта от европравилата, за да може той да бъде реализиран, Томислав
Дончев отговори: "За да се стигне до там, трябва да има политическо съгласие, каквото към момента няма."
Енергийният експерт Иван Хиновски определи действията на Русия като натиск. По думите му "виновна" е и
икономическата криза в Русия след налагането на санкциите на Запада. Според бившия лидер на СДС Мартин Димитров
Русия няма да се откаже от проекта. "Това е тактически ход от страна на Владимир Путин и на Русия. В никакъв случай те
не са се отказали от "Южен поток", обобщи Димитров пред Нова тв.
ПАРАМЕТРИ
През 2013 г. при подписването на споразумението за тръбата стойността на българския участък бе оценена на 3.5 млрд.
евро. Идеята бе проектната компания "Южен поток България" да осигури чрез синдикиран кредит 70%, или 2.31 млрд.
евро, а отделно акционерите БЕХ и "Газпром" да участват с 30% собствен капитал. Макар по това време премиерът
Пламен Орешарски да заяви, че България няма да плати и стотинка, се оказа, че енергийният холдинг ще вземе заем от
руския си партньор "Газпром" с лихва от 4.24%. Парите ще се връщат 22 години с приходите от транзитните такси.
Сега ако проектът бъде спрян официално, проектната компания ще трябва да се раздели. Мандатът на Съвета на
директорите изтича в края на ноември 2018 г. Представители в управата са Елкин Анатолиевич и бившият шеф на
"Булгаргаз" Димитър Гогов. Под въпрос остава и капиталът на "Южен поток България". През юли той бе увеличен от
българска страна със 191 млн. лв., като толкова бяха внесени и от руска страна. С това капиталът на дружеството достигна
397.6 млн. лв. въпреки изричната забрана на тогавашния министър Васил Щонов. Веднага след поемането на поста си той
разпореди проектът "Южен поток" да бъде спрян. На бургаското пристанище обаче продължиха да пристигат тръби, а в
Северна България по трасето на тръбата - да текат отчуждителни процедури.
√ Държавата се отказа да дофинансира НЗОК
Част от здравната вноска ще отива за индивидуална партида
Първоначално предвиденият от Министерството на финансите трансфер от 98 млн. лв. от централния бюджет към
здравната каса за догодина се е стопил значително, след като бюджетът на касата беше приет в понеделник от
Министерския съвет. През 2015 г. хазната ще преведе допълнително едва 18 млн. лв. на касата, сочи проектобюджетът,
качен на сайта на парламента. От години държавата в лицето на здравното министерство превежда доста пари на НЗОК
за целеви плащания - ваксини, потребителски такси, лечение на неосигурени. За първи път обаче тази година се
предвиждаше сериозна подкрепа, подобна на субсидиите за НОИ - трансфер, който да запълни дупката в бюджета на
касата.
Бюджетът на касата, предложен от МФ и приет от надзора на касата, беше за 3.155 млрд. лв. Сумата беше около
реалните разходи на НЗОК за тази година. В понеделник обаче кабинетът одобри вариант за 3.075 млрд. лв., или с 80
млн. лв. по-малко, като намалението се дължи на драстично орязания трансфер. Намален е сериозно и разходът за
болнична помощ - първоначалният бюджет е орязан със 142 млн. лв. до 1.282 млрд. лв. От касата твърдят, че има
обещание от страна на Министерството на финансите при евентуален дефицит догодина да има нови трансфери към
касата. В бюджета обаче няма нищо черно на бяло.
За сметка на намалението на парите на касата, бюджетът на здравното министерство е увеличен с 65 млн. лв. спрямо
първоначално предвидените 370 млн. лв. С корекцията се осигуряват пропуснатите в първия вариант компенсации за
личните лекари за потребителските такси на пенсионерите - 15 млн. лв. Парите за лекарства скачат от 9 на 24 млн. лв.
ЕСКПЕРИМЕНТИ
Още от догодина част от здравната вноска на всеки ще отива в индивидуална партида, прогнозира шефът на здравната
комисия Стоян Тонев пред "Труд". Идеята е 10% от вноската да се заделя за лично ползване - например за преглед при
специалист без направление; да се натрупва или да се прехвърля на член от семейството. Пациентите пък ще сключват
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договор с НЗОК за личните си партиди и според собствените си нужди. Подобни практики имало в Швейцария, Германия
и Холандия.
Според Тонев се очаква в индивидуални партиди да се натрупат около 50 млн. лв. При среден осигурителен доход от 683
лв. за септември средната вноска за лична партида ще е около 5 лв. месечно. Не е ясно дали децата и пенсионерите, за
които държавата плаща върху 210 лв. (половината от минималния осигурителен доход), ще имат лични партиди. Идеята
на здравния министър Петър Москов е всеки да има собствен пакет в доболничната помощ.
Вестник Преса
√ България 69-та в света по възприятие на корупцията
Корупционният индекс на Transparency International показва нивото на корупция в публичната сфера в 175 държави
България се нарежда на 69-то място по индекса за възприятие на корупцията на организацията "Прозрачност без
граници" (Transparency International).
Корупционният индекс показва нивото на корупция в публичната сфера в 175 държави. Той фокусира вниманието върху
корупцията в обществения сектор и я определя като злоупотреба с общественото положение за лично
облагодетелстване. Резултатът на дадена държава показва нивото на възприятие на корупцията в публичния сектор на
страната по десетобалната система, където 0 отговаря за силно корумпирана държава, а при резултат 100 няма корупция.
Къде сме спрямо другите

През тази година резултатът на страната ни е 43, което ни нарежда в средата на класацията. През миналата година е
отбелязано леко влошаване на ситуацията, тъй като резултатът ни е бил 42. През 2012 г. отново сме имали 43 точки.
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Македония се намира на 64-то място в класацията с резултат 45, като през миналата година той е бил 44, а през 2012 г. –
43. Черна гора е на 80-то място с резултат 42 за тази година, 44 за миналата и 43 за 2012 г. Босна и Херцеговина се
нарежда на 80-то място с резултат 39 за тази година, 42 за миналата и по-миналата година. Сърбия е на 78-мо място с
резултат за 2014 г. 41, като за миналата година и за 2012 г. той е бил 4. Албания и Косово са на едно и също място – 110.
Резултатът на Албания за тази година е 33, за миналата той е 31, а за 2012 г. – 33. Косово има един и същ резултат за тази
и миналата година -33, като през 2012 г. резултатът е бил 34.
Най-малко корупция има в Дания, която е на първо място. Нейният резултат е 92, като през миналата година той е бил 91,
а през 2012 г. – 90. В челната петица попадат още Нова Зеландия, Финландия, Швеция, Норвегия и Швейцария. В дъното
на класацията пък са Ирак, Южен Судан, Афганистан, Судан, Северна Корея и Сомалия. Украйна е на 142-ро място, а
Сирия и Ирак съответно на 159-то и 170-то място.
Докладът на "Прозрачност без граници" можете да видите тук.

investor.bg
√ Връща се системата на контрол върху измервателните уреди за акцизни стоки
Това няма да предизвика разходи за бизнеса, заяви директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов
Нова концепция за облагане на акцизните стоки се залага с промените на Закона за акцизите и данъчните складове,
които бяха приети днес в преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за данък върху добавената
стойност. Промените бяха гласувани на второ четене от депутатите от парламентарната бюджетна комисия като
промените в облагането на акцизни стоки бяха предложени между първо и второ четене.
В Закона за акцизите и данъчните складове се включват всички средства за измерване и контрол в производството и
търговията с акцизни стоки и се казва, че данните от тях трябва да бъдат в материалната отчетност на данъчно
задължените лица. Данните трябва да се предават по електронен път към Централното митническо управление и ще са
от съществено значение за определяне на размера на акциза. Когато митническите органи отидат на ревизия, те вече ще
сравняват отчетността на лицата и данните от уредите и ако има разлика, ще се правят корекции в данъчната основа и
акциза, обясни пред БТА Людмила Петкова, директор на дирекция "Данъчна политика" в МФ.
В заседанието на комисията участва и директорът на Агенция "Митници" Ваньо Танов, който каза, че такава система на
контрол е била въведена от април 2013 г. и само в рамките на един месец приходите за митническата агенция са се
увеличили с 37 млн. лв.
„Ако системата на контрол върху измервателните уреди беше оставена да работи, приходите към хазната щяха да са със
стотици повече, изчисли пред БТА Танов. Той каза, че именно заради това системата е била премахната, след като той
вече не е оглавявал Агенция "Митници".
Всички данъчни складове вече имат монтирани измервателни уреди и при това положение защо е трябвало да ги махат,
запита той. Според него въвеждането отново на тази система няма да предизвика разходи за бизнеса.
На заседанието на бюджетна комисия присъстваха представители на "Булгартабак", които остро възразиха срещу
предлаганите промени и заявиха, че ако трябва да се настройват производствените машини във фабриките им, така че
броячите им да отговарят на отчетността на Агенция "Митници", това ще им донесе огромни разходи и ще постави под
въпрос гаранцията на скъпо струващите машини.
Ваньо Танов заяви, че всяка машина за производство на цигари се произвежда и продава с брояч.
Депутатите решиха, че техническите детайли в отчитането на цигарите трябва да бъдат обсъдени с бизнеса.
Людмила Петкова заяви, че целта на Министерство на финансите е предлаганите промени да влязат в сила от 1 януари
2015 г. и затова те се включват като част от преходните и заключителни разпоредби на данъчния закон.
√ МС решава кога и как да се възстановяват парите на бюджетните организации в КТБ
Предвижда се то да стане до 1-и февруари еднократно или на траншове
На днешното си заседание Министерският съвет ще обсъди проект за решение за възстановяване на средствата на
бюджетните организации, блокирани в Корпоративна търговска банка (КТБ).
Внесеният от финансовия министър проект предвижда това да стане до 1-ви февруари 2015 г. за сметка на централния
бюджет, чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители.
То може да бъде еднократно или на траншове според необходимостта от осигуряване на тези средства за извършване на
плащания от съответните бюджетни организации. С това решение ще може да се възстанови финансирането на текущите
дейности на бюджетните организации, като се защити публичният интерес, без да се накърняват правата на останалите
вложители в банката.
Правителството ще предложи на парламента да приеме изменение и в още един закон - за собствеността. То предвижда
удължаване с три години на мораториума върху придобиване по давност на държавни и общински имоти.
Целта е да се защитят максимално държавният и общественият интерес, като в преходния период се предприемат
действия за пълно установяване на нерегулурани и безстопанствени държавни и общински имоти и тяхното регулиране.
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√ Предвиждат се две данъчни преференции за семейства с деца от 2015 г.
Отпада данъчното облекчение за необлагаем минимум, реши парламентарната бюджетна комисия
От 2015 година се предвиждат две данъчни преференции за семействата с деца. Те се залагат с промените на Закона
данък върху добавената стойност, които бяха приети днес на второ четене от парламентарната бюджетна комисия,
предаде БТА.
Първата преференция предвижда, че един от родителите в семейство с деца може да намали облагаемата си данъчна
основа с 200 лв. за едно, с 400 лв. за две и с 600 лв. за три и повече деца, обясни пред журналисти Людмила Петкова,
директор Данъчна дирекция в Министерството на финансите. Тя посочи, че до 2007 г. също е имало подобна
преференция и идеята е да се започне с тази първа стъпка и при възможност сумата да бъде увеличена.
Другата преференция, която за пръв път се предоставя, предвижда възможност един от родителите на дете с
увреждания да приспадне от годишния си облагаем доход 2000 лв.
В отговор на въпрос Петкова каза, че общият ефект за бюджета от двете преференции ще е около 25 млн. лв.
По данни на НСИ децата в България са около 1,086 млн., но не за всички тях може да се предостави преференцията,
защото някои от тях живеят в социални домове, а на други и двамата родители са безработни, коментира Петкова и
изчисли, че около 800 - 900 000 деца ще могат да се ползват от преференцията и това ще е средно около 25 лв. за
семейство. Данъчните преференции за деца могат да се ползват с подаване на данъчните декларации, поясни Петкова.
Лицата, които са имали минимални доходи през тази година, ще могат да се ползват от данъчното облекчение и да им
бъдат възстановени данъците от 10 на сто върху 12-те минимални работни заплати за 2014 г., уточни още Петкова. От
началото на следващата година това облекчение отпада, но за тази година то ще бъде изплатено, добави тя.
Облекчението ще може да се ползва чрез подаване на годишната данъчна декларация за 2014 г. Петкова напомни обаче,
че ако през годината лицата са получавали някакви допълнителни доходи, освен минималната си работна заплата например доходи от наеми, лихви и други, включително и командировъчни, те няма да имат право да ползват това
данъчно облекчение. Тези, които са положили сезонен труд, ще получат възстановен данък само за месеците, в които са
работили.
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