Вестник 24 часа
√ Работниците на минимална заплата през 2014 г. могат да си върнат над 400 лв. през 2015 г.
Работниците, които са получавали минимална заплата през тази година, могат да си върнат над 400 лева през
следващата. Това еднократно връщане на плоския данък обаче е минирано от ограничения. Връщането на налога от 10%
няма да става автоматично, съобщава bTV.
Хората, които са били на минимална заплата, трябва да подадат заявление след старта на данъчната кампания. Според
официалните данни, на минимална заплата работят повече от 270 000 българи. Това обаче съвсем не означава, че всички
те могат да получат обратно до 408 лева плосък данък.
В закона изрично е записано, че право на данъчната преференция имат само хората, чиито минимален доход е бил от
трудов договор. Всички други приходи, включително и социалните помощи за деца, на практика изключват
възможността за връщане на плоския данък.
Петя Донкова работи като готвачка в детска градина за минималната заплата. Тя не знае дали ще има право на
данъчното облекчение. Не й е необходимо обаче много време, за да пресметне за какво ще даде парите, ако й ги върнат.
„Щях да платя семестъра на сина си, който е студент. Обичам да хода на театър, да ходя на кино, обичам да купувам
книги, но сега не мога да си позволя тези неща”, казва жената.
Заради формулировката в закона, огромна част от хората на минимални доходи всъщност няма да могат да се възползват
от облекчението. Икономистите приветстват факта, че подобно облекчение ще има само за тази година. Смятат, че освен
стимул за укриване на доходи, преференцията е огромен разход за данъчната администрация.
Петя не може да разбере защо преотстъпването на плоския данък на най-бедните е толкова голям проблем за държавата
и защо най-потърпевши трябва да са хората с най-ниски доходи. Синдикатите също настояват данъчното облекчение да
се запази. Поне засега подобна нагласа в парламента няма. Оказва се, че в крайна сметка никой не може да изчисли
колко точно българи имат право на облекчението.
Единственото изчисление е на предишния кабинет, според който това ще струва на бюджета около 150 млн. лева.
Конкретните правила - кой точно и как да подава заявление, трябва да бъдат разписани до края месеца.
Вестник Труд
√ Алкохол със стар бандерол – до 2016 г.
Алкохолни напитки със стари бандероли ще могат да се продават до две години след като са влезли в сила нови акцизни
лепенки. Това предвижда проект на наредба на финансовото министерство, публикувана за обществено обсъждане. В
момента срокът за пласиране на алкохол със стари бандероли е до 1 година след подмяната на стикерите.
Допълнителните 12 месеца ще влизат в сила с решение на финансовия министър, предвиждат промените.
Последната промяна в дизайна на бандеролите бе направена в началото на тази година и според нормативната уредба
бутилки, облепени със стари акцизни лепенки, можеха да се продават до 31 декември т.г. Сега, ако финансовият
министър Владислав Горанов реши, срокът ще може да се удължи до 31 декември 2015 г.
Винаги при влизането в сила на нови бандероли на търговците се дава възможност да продават бутилки със старите
лепенки още известно време. Дълги години този срок беше 6 месеца, но през миналата беше удължен на 12 месеца.
„Скъпо струващите бутилирани алкохолни напитки са бавно оборотни и не могат да бъдат реализирани в 12-месечния
период”, мотивират се от финансовото министерство. Промяната се налагала, за да не се стига до унищожаване на
напитки, които са годни за консумация, но са облепени със стари бандероли, допълват оттам. От ведомството припомнят
също, че тези стоки са всъщност с платен акциз от предходен финансов период и удължаването на срока за продажбата
им няма да повлияе на приходите в бюджета.
Възможността със заповед на финансовия министър да се удължава срокът за продажба на алкохолни напитки със стари
бандероли над определения с наредбата е съществувала до 2013 г. След това тя бе премахната.
Смяната на вида на бандеролите се прави периодично като мярка срещу фалшифицирането им. Нови акцизни лепенки
бяха въведени например през 2010 г., а после и през 2014 г. Според експерти от финансовото министерство обикновено
за период от 3-4 години измамниците успяват да изкопират всички защити на ценните книжа, включително да дублират
номерата им.
1

Вестник Капитал Daily
√ Еврокомисията инвестира €3.3 млрд. за единно въздушно пространство
Според Брюксел е необходима по-голяма ефективност в авиосектора
Европейската комисия ще инвестира 3.3 млрд. евро, за да създаде единно европейско въздушно пространство, съобщи
Financial Times. Брюксел е назначил т.нар. коалиция от редица оператори на националните въздушни пространства,
авиокомпании и летища. Те ще трябва да изготвят нова технология, която да намали цената на летенето във въздушното
пространство на ЕС, както и да намали вредните емисии. Европейските фондове ще се използват за изменение на
националните инвестиционни планове, като те ще финансират до 50% от наземните проекти и 20% от авиопроектите.
Според еврокомисията модернизацията е "жизненоважна не само за бъдещата конкурентоспособност на европейската
авиоиндустрия, но и за по-широкото здраве на единната икономика". "Авиацията предоставя 11.7 млн. работни места в
Европа", пише в изявление на ЕК.
Пропилени ресурси
Брюксел смята, че годишно се пропиляват 5 млрд. евро заради закъснения, излишно потребление на гориво и други
пропуски в ефективността. До 2035 г. се очаква въздушният трафик да се увеличи с 50% до 14.4 млн. полета годишно,
което от своя страна се очаква да подкопае лидерската позиция на Европа в авиацията, ако не се подобри
инфраструктурата. Освен това според еврокомисията Европа плаща двойно повече за контрол на въздушния транспорт в
сравнение със САЩ. Това се дължи на фрагментираната система, която на практика се състои от 28 отделни национални
системи. Експертите в Брюксел са изчислили, че разходите за въздушен контрол съставляват между 6 и 12% от цената на
самолетния билет.
Заплахата на синдикатите
Въпреки че държавите членки единодушно подкрепят създаването на единно въздушно пространство, практическото му
приложение остава трудно, а самата идея за пръв път беше предложена преди 15 години. Миналата седмица например
Испания заплаши да блокира процеса, като настоя Гибралтар да бъде изключен от пространството, срещу което пък се
обяви Великобритания. През юли ЕК е изпратила формални предупреждения до 18 от страните членки, призовавайки ги
да ускорят процеса по приемането на необходимото законодателство. FT отбелязва, че темата се превръща в проблем за
редица национални правителства, тъй като редица синдикати заплашиха да блокират въздушния трафик, ако идеята за
единно въздушно пространство се приложи напълно.
√ Иван Искров даде на заден ход за очакваната оставка
Гуверньорът е морално удовлетворен от работата на БНБ по КТБ. Не отчете вина за фалиралата банка
Управителят на БНБ Иван Искров заяви, че е доволен от начина, по който централната банка се е справила с кризата
около Корпоративна търговска банка (КТБ) и на практика промени позицията си по очакваната от него оставка. През
лятото той обяви готовност да се оттегли от поста, като след това още няколко пъти посочи, че ще подаде оставка след
постигането на решение по казуса "КТБ" и формирането на стабилно парламентарно мнозинство и правителство. В
четвъртък вечерта обаче в традиционното си обръщение към банковия сектор по повод Деня на банкера – 6 декември,
гуверньорът посочи, че въпреки множеството "внушения отвън през медии, през политически сили, през експерти и т.н."
управителният съвет на БНБ не се е поддал на натиск по казуса с КТБ и е действал съобразно духа и буквата на закона.
"Не само че не изпитвам някаква морална отговорност, но изпитвам огромно морално удовлетворение от това, че
запазихме самообладание и не изпуснахме нещата изпод контрол", обяви Искров, чиято оставка заради казуса с КТБ се
иска от управляващите. Освен това той изказа възмущението си от безпрецедентните медийни и други атаки, на които е
била подложена БНБ през последните месеци, и подчерта, че в годините на кризата в света са били затворени и
преструктурирани десетки банки. Управителят подчерта още, че тазгодишното му обръщение към банкерите вероятно
ще е последното, тъй като мандатът му изтича на 10 октомври 2015 г.
Така вместо признание за слаб контрол - одитори установиха дупка от над 4 млрд. лв. в КТБ, която БНБ е допуснала през
годините, Искров започна да чертае планове какво още ще свърши в централната банка.
Трудна година
В обзора си за изминалите месеци Искров констатира, че 2014 г. се е оказала една от най-трудните за банковата система
на България от времето на голямата криза през 1996-1997 г. досега. Той обаче подчерта, че въпреки трудната обстановка
банковата система ще приключи годината с много добри резултати. Към септември капиталовата адекватност на
системата е 22.16%, а адекватността на капитала от първи ред е 19.91%. Ликвидността на системата също е значителна –
29.75% към октомври, още преди да започне изплащането на гарантираните влогове в КТБ, което означава, че бъде още
по-ликвидна. "Това, от една страна, е добре, от друга страна, това са горещи пари, които ви парят в ръцете, тъй като искат
пласмент и някакъв доход, който да изкарват", посочи гуверньорът.
През последната година и половина в системата се наблюдава и стабилизиране на кредитния портфейл, като към
момента делът на необслужваните кредити след провизиране е 10.62% при 10.28% за 2013 г. Равнището на провизиите в
системата е почти 5.6 млрд. лв. Очакванията на БНБ са печалбата на банковата система към края на годината да е около
700 млн. лв. Според данните от надзорната статистика към края на октомври общият финансов резултат на сектора е
673.3 млн. лв.
Бъдещи предизвикателства
"За нас е много важно като посредници да имаме политическа стабилност – слава богу, имаме я в момента, и по малък
медиен шум – медийният шум е изключително опасен, когато става въпрос за банки", коментира още Искров. Той
отбеляза, че през следващата година предстои въвеждането на европейската директива за възстановяване и
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преструктуриране на банки, което означава, че ще са необходими изменения в Закона за кредитните институции, в
Закона за БНБ и в Закона за банковата несъстоятелност. С тях ще бъдат установени органи за преструктуриране и
фондове за преструктуриране – инструменти, с които по думите му до момента БНБ не е разполагала, за да може да
намери по-бързо решение на въпроса с КТБ.
В коментар относно заявеното от правителството намерение за присъединяване към Единния надзорен механизъм на
Европейската централна банка гуверньорът изтъкна, че това не е прост процес и изисква изпълнението на определени
условия. Сред тях са наличието на съответните инструменти и фондове за преструктуриране, като едва след
осигуряването им се извършва анализ на качеството на активите на банките, а по-нататък при политическо желание се
пристъпва към кандидатстване и присъединяване към механизма.
"Може да очаквате, че докъм края на следващата година ще бъдем готови с тези стъпки, надявам се, след което ще
последва и преглед на качеството на активите на цялата банкова система", каза още Искров в речта си.
√ Бавното изплуване на рибния бизнес
Секторът е все още дребен и сив, но напоследък леко расте
Дните около Никулден са едни от малкото в годината, когато масово изплува мисълта, че на територията на страната все
пак има риби и те могат да бъдат дори бизнес. По думите на рибари през останалото време на годината "браншът не
представлява интерес за държавата" и "никой не ги брои за живи".
А накратко секторът е далеч от подреден и държавата води хаотична политика. Немалка част от бизнеса с риба плува в
сива вода. Бракониерства се - за осем месеца контролният орган е хванал мрежи с дължина повече от разстоянието
между София и Пловдив. Въпросната агенция е имала 13 директори за последните седем години. Преди дни държавата
призна, че няма идея кой стопанисва 268 язовира. Оперативна програма "Рибарство" с минибюджет от около 100 млн.
евро започна с най-голям фалстарт и роди и доста "паметници на рибната глупост", закъснява и бъдещата. Местният
пазар е свит, най-малкото защото България е на едно от последните места по консумация на риба в Европейския съюз с
5.4 кг средно на човек годишно.
Но пък картината леко се променя. В страната има 47 работещи преработвателни предприятия, появяват се и нови,
продукцията е основно за износ и миналата година е била за над 60 млн. лв., а компаниите се опитват да пробият на
далечни и трудни пазари, като Китай например. На фона на провалите на европейската програма все пак се появиха и
иновативни проекти за отглеждане на нетипични и нови за пазара аквакултури. Или браншът не се носи просто по
течението, а бавно расте.
Икономика на рибата
Бизнесът с риба може да се раздели на няколко части. От едната страна е уловът в Черно море, където с основно
значение са цацата и рапанът. От другата е развъждането, като в него попада сладководната риба (основно шаран и
пъстърва) и фермите за миди в Черно море. Накрая идва преработвателната индустрия, която работи както с местна
риба, така и с вносна от Азия и Европа.
По данни на Агенцията по безопасност на храните в страната има 47 работещи рибни предприятия. Броят на активните
рибовъдни стопанства за 2013 г. е 510, като от тях 470 са за сладководни аквакултури, а 40 за морски. През 2012 г. общият
брой на рибовъдните стопанства е бил 388, като голямото увеличение се дължи основно на промяна в закона и наложена
пререгистрация. Производството на аквакултури официално също се е увеличило. За 2012 г. то е 7.5 хил. тона, а през
2013 г. - 12.1 хил. тона, като това е ръст от 61.1%. Голям ръст се отчита при производството на миди заради бума на
ферми, като прогнозата на бранша е, че догодина то би трябвало да се увеличи 3-4 пъти спрямо 2012 г., когато е било
около 800 тона.
Заради ниската консумация на риба в страната и търсенето на евтини риби браншът се е ориентирал основно към износ.
"Нашият пазар е много малък, консумират се 3500 тона, останалото се изнася. Ние сме много добри преработватели,
нямаме интерес да изнасяме живи риби, а продукт с добавена стойност", обобщава интересите на бизнеса Йордан
Господинов, изп.-директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти "БГ Фиш". Преработената риба отива
към Европа и Азия.
През лятото на тази години след две години на преговори 12 български предприятия получиха одобрение от китайската
администрация да осъществяват продажби в страната. През последните няколко години все по-голяма роля в износа
започнаха да играят рапаните, които се изнасят за Тайван, Южна Корея и Япония. "Сий фууд", което вече е част от
инвестиционното дружество на Цветелина Бориславова CSIF, например още преди 2010 г. се преориентира към
рапаните, предназначени за азиатските пазари, работи на 100% за износ, а очакванията на изп.-директор Венелин
Димитров са за подписване на договор и с китайски партньор.
Според Петко Русинов, бивш директор на вече несъществуващия "Океански риболов", друга по-добра възможност е
преработката на рибни продукти за европейските пазари, като страната може да замени в известна степен Китай в тази
дейност. Русинов и наследниците му сега имат участие в редица фирми, свързани с рибния бранш. Най-известната от тях
е "Атлантик". Най-новият проект на Русинов е предприятието за преработка на скариди в Айтос "Алмар Сийфуд", като
бившият директор на "Океански риболов" изгражда и тържище за риба в Бургас.
Срещу течението
Основно предизвикателство пред бранша е да следва глобалната тенденция, т.е. да се ограничи натискът върху морските
рибни ресурси, които намаляват като количество и растат на цена, и да се заложи на производството на аквакултури, като
това ще даде и възможност за разнообразяване на асортимента на пазара. Такъв е примерът с африканския сом от
Панагюрище на фирма "Елмет", която за първи път влиза в бизнеса с риба. Обяснението защо точно африкански сом
звучи ясно и кратко: "Защото е много вкусен и го няма в България." Управителят Спаска Делчева разказва, че всичко е
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станало случайно, след запознанство с австрийски производител, който им е представил технологията. Проектът е за 1.3
млн. лв. и е по оперативната програма. Рибата се отглежда в циркулационни води, а плюсът е, че това гарантира риба
през цялата година и съответно постоянни доставки. "За една година сме се наложили доста добре на пазара,
предлагаме охладена риба в магазини и ресторанти, както и на румънския пазар, а капацитетът е 300 тона годишно",
обяснява Делчева. Компанията води и преговорите с Китай, но проблем е транспортирането само на един контейнер с
риба поради високите транспортни разходи и е необходимо комбинирането с друг производител. Нуждата от
количества, ако искаш да пробиеш на друг пазар, е един от сериозните проблеми пред българския рибен бизнес.

Другият проблем е, че инвестициите в аквакултури са главно благодарение на оперативната програма, която все се
движи със закъснение, а това засилва недоверието на банките. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
(ИАРА) пък е разтърсвана от постоянни кадрови промени. Двата факта правят бизнеса зависим. Например "Крез мар
сийфудс" има проект за предприятие за преработка, който обаче се бави като според управителя Денислав Маринов 30%
от закъснението се дължи на неуредиците в агенцията. Равносметката към началото на есента на ведомството показва 64
договорени проекта по мярката за производство на аквакултури (39 за нови стопанства и 25 за разширяване на
съществуващи). По мярката за инвестиции в преработка и маркетинг проектите са 18 (8 за нови предприятия и 9 за
разширение и модернизация). Според представители на бранша обаче не липсват и проекти, чиято цел е била основно
усвояването на средства, а не реална дейност.
Във водовъртежа на матрапазите
Програмата до момента не е успяла да се справи и с един от основните проблеми на бранша - липсата на
инфраструктура, необходима за нормалното му и по-прозрачно функциониране. Т.е. пристанищата, местата за първа
продажба на рибата и по-големите тържища. Те са били заложени в оперативната програма (4 пристанища и 8
лодкостоянки плюс места за първа продажба), но така и не са се случили, казват от бранша.
В момента по програмата има три проекта за рибарски пристанища - в Бургас, Черноморец и Поморие. От бранша обаче
информират, че има разминаване между това, което прави държавата и общините и нуждите на бизнеса. "България в
момента изгражда някакви пристанища, които не удовлетворяват изискванията на бизнеса, защото не са разположени
там, където са корабите и риболовните райони", коментира Господинов. По-конкретен е Петър Василев, собственик на
"Черноморски риболов", което разполага с два кораба, домуващи в Созопол. Идеята е корабите от Созопол да бъдат
пренасочени към пристанището на Черноморец. На въпроса дали ще го ползва обаче Василев отговаря така: "Не можеш
да сложиш слон в кучешка колиба. Малко е и там не могат да маневрират кораби по 25 метра. Ние никога няма да се
преместим в Черноморец".
Ролята на места за първа продажба и тържища пък се изпълнява от матрапазите, т.е. посредниците прекупвачи. "В
България вместо борси държавата регистрира физически и юридически лица, които по-рано обикаляха с баничарки по
морето, а сега вече с хладилни бусове и изкупуват рибата от рибарските лодки и после я предлагат по магазините",
обясняват от бранша. Липсата на места за първа продажба обаче често поставя по-малките рибари в неизгодна позиция.
Според корабните регистри риболовните плавателни съдове към началото на септември са 2025. Статистиката обаче не
прави разлика в тонажите, затова по-скоро става въпрос за лодки. "В България няма кой знае колко риба, на 6-7 години
само една година е хубава. Сега например има риба, но няма кой да я купи", разказва в началото на тазгодишния сезон
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Кирил Жеглев, председател на Рибарско сдружение "Мена". Лови се основно октомври и ноември, после рибата
заминава към Турция. "Ако имаше места за продажба, можехме да я съхраняваме и да сме по-гъвкави за постигането на
по-добра цена с матрапазите. Скандали има всяка година и между самите тях, а предприятията работят основно с цаца и
другите видове не ги искат", продължава той.
Сивият цвят на шарана
Основен проблем пред сектора обаче са нерегламентираните продажби. По думите на Йордан Господинов от "БГ Фиш"
несъответствията между регистрите на ИАРА и регистрите на Агенцията по безопасност на храните са огромни. Той дава
пример с фермите за миди. "Регистрираните в ИАРА са 49, а в агенцията по храните регистрация имат около 15",
коментира той. В най-сивата гама обаче попадат шарановите риби. Преди време "БГ Фиш" изнесе данни, че риба се
произвежда в над 4000 сладководни обекта, а според ИАРА рибовъдните стопанства са едва около 500. Сложността да се
проследи шаранът идва оттам, че той масово се продава жив, (пъстървата например по-често минава през преработка,
като в 90% от случаите тя се прави от производителя). "В магазина се смесват примерно 100 кг риба от лицензиран
производител със 100 кг от нелицензиран и никой не гледа, че във ваната има 200 кг при документ за 100 кг", обясняват
сивия път на шарана от бранша.
Една от причините шарановъдите да крият производството си е формирането на таксата за регистрация и ползване на
водния басейн, обяснява Тачо Пашов, председател на Асоциацията на рибопроизводителите и шарановъд. Към момента
тя се плаща на декар, което поставя производителите на риба, отглеждана на големи площи, какъвто е случаят с шарана,
в неравностойно положение. При садковите стопанства, където размерите са малки, а тонажът на риба голям, на
практика таксата излиза стотинки, като според шарановъдите по-справедливото изчисление би трябвало да бъде на
капацитет на производството или на база цена на рибата, като шаранът е най-евтин.
Така реалното производство на шаранови риби е доста по-голямо от официалната статистика, като 60-70% е сив сектор и
не се издава документ за произход, обясняват от бранша. "Има ферми с капацитет до 100 тона без регистрация по ДДС,
като още при 15 тона при цена 3.50 - 4 лв. вече трябва да си регистриран по ДДС", изчислява Пашов. "Рибата се продава
без документи масово след 17 часа, когато държавата спира да работи", продължава той. "Даваме сигнали, но те казват те не са регистрирани при нас. Или отиват на проверка и им казват, че там не се отглежда риба". Незнанието на
държавата и за това кой стопанисва голям брой водоеми също е показателно, като по думите на Пашов поне в 50% от тях
се гледа риба и никой не гарантира на въдичарите и консуматорите дали тя е безопасна за консумация. "Контролът е
неефективен. Няма адекватна реакция на държавата към рибовъдството като бизнес. То се контролира от няколко закона
и институции, без да има връзка между тях", смята Пашов.
Другият проблем за шарановъдите, освен сивият пазар е, че не са успели да се възползват от оперативната програма.
При шарана в 90% от случаите водоемите са под наем, а при пъстървата - 90% са собствени, обяснява Пашов. След
социализма различните стопанства, създадени специално за отглеждане на риба, са приватизирани, но тези за шаран и
тези за пъстърва тръгват по различен път. Пъстървовите са с малка площ и в специални басейни. "Тези за шаран обаче
бяха с диги от четирите страни и равно дъно и поради ниската стойност на рибата и нуждата от средства за
възстановяване на диги и канали много от тях бяха просто източени и поради равното дъно засети със зърно", разказва
Пашов. Така шаранът започва да се отглежда масово в язовирите за напояване. Изискването за финансиране на проект
по оперативната програма е водоемът да е отдаден на стопанисващия го за поне 5 години, а ако бизнес планът включва
и строителство - за 10 години. Програмата обаче заварва шарановъдите с договори за по 3 години, каквато е била
тогавашната практика. "Едва миналата година се разбрахме да се отдават за по-дълъг хоризонт", коментира Пашов.
Описаното показва, че секторът е дребен, раздробен, сив и безнадзорен. Потенциалът му не е да се превърне в топ
индустрия, но бавно може да стане нишов бизнес. С евросредствата и малко повече контрол от държавата.
От грешната страна на морето
Или защо, колкото и да се старае, българският риболов не може да окаже съществено въздействие върху рибните запаси
Анатомията на Черно море е известна на всички. То си има своите генетични проблеми, като между 120 и 160 метра
кислородът свършва и започва отровният газ сероводород, образувал се при разлагането на огромно количество
организми. От там идват и предположенията, че в предишния си живот морето е било сладководен басейн, а животът в
него е бил унищожен от появата на солената вода. Към мъртвата основа се прибавя затвореният характер на морето и
големите реки Дунав, Днепър и Днестър, които се вливат в него, събрали всички отпадни води от индустрията, бита и
най-вече от земеделието на редицата държави по пътя си. На едно по-микрониво, пречиствателните станции по
българските курорти или ги няма, или не отговарят на размаха, с който действа туристическият бранш. И най-накрая
изниква образът и на бракониера, който изважда с мрежите си и малкото мърдащо (и не отпадък) от водата.
Всичко това ни е направило по-снизходителни към Черно море и неговите рибни ресурси. Оттам знаем, че излизат
основно цаца, попче, сафрид, малко паламуд есен, чернокоп, калкан, рапани и тук-там има ферми за миди. Останалите
риби са по-скоро екзотика - барбун, лефер, карагьоз, кефал, зарган. А лаврак, врана или моруна си е направо събитие,
ако се срещат.
И все пак остана въпросът защо в ресторантите в Турция предлагат по-голямо разнообразие от черноморска риба, а
количествата на улов от споделеното ни море са в пъти по-големи при южната съседка. Отговорът на въпроса дава
Константин Михайлов, ръководител на отдел "Ихтиология" в Института по рибни ресурси, като, най-грубо казано,
причината е, че България е от грешната страна на морето.
При затворения тип море има силно изразени сезони. От Грузия до анадолското крайбрежие има високи дълги
планински вериги. Те защитават от вятър и това помага за поддържането на температури през зимата от 8-10 градуса на
водата, докато от нашата страна на морето има силни ветрове и течения. Едновременно с това има и подводни ями,
разказва той. "Край Турция и Грузия се лови в пъти повече заради това, че рибните популации зимуват там", обобщава
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Михайлов, а край нашите брегове тя просто мигрира. "Рибата се лови, когато е концентрирана и малко подвижда, а не
когато се движи на бързи стада. С едно замятане на мрежите край Турция може да се хване 100 - 120 тона хамсия, тук
това се хваща за няколко години", изчислява той. Или българският риболов (както и румънският) дори и да иска, не може
да има съществено значение върху рибните запаси, тъй като основното въздействие се оказва другаде.
По отношение на запазването на рибните запаси ключов е и жизненият цикъл на видовете, като рибите с къс жизнен
цикъл много по-бързо попълват щетите. "Основният проблем е с калкана, при който тенденцията е много лоша",
коментира експертът. По отношение на него уловът и по българските брегове представлява заплаха. Той прави по-малки
придвижвания от вътрешността към брега на пролет и обратно. Отделно той има и по-дълъг жизнен цикъл, съзрявайки за
3-4 години, като изискванията са да не се лови, ако е под 45 см, и трябва по-малките рибки да се връщат в морето.
Проблемът е обаче, че риболовните кораби пускат траловете за дънен риболов, те обират всичко живо и в мрежите
попадат всякакви екземпляри, които или са мъртви, или те не връщат в морето. Така популацията на калкан рязко
намалява.
Вестник Стандарт
√ Пестим 20% от данъците с пенсии и застраховки
Хазната връща пари, ако сами правим вноски за старини или в здравен фонд
Точно 15 работни дни остават до края на годината. И наред с търсенето на коледни подаръци за близките, сега е
моментът да намалим данъците върху доходите си за изтичащата година, като направим доброволни вноски за пенсия и
здраве или сключим застраховка "Живот". До 10% от годишния си облагаем доход гражданите могат да намалят с лични
доброволни вноски за трета пенсия. Като върху направените вноски в частен пенсионен фонд не се плащат данъци. С
още 10% облагаемият годишен доход може да се намали с вноски във фондове за здравно осигуряване или със
сключването на застраховка "Живот". Ако се използват и двете облекчения и се направят вноски за доброволна пенсия и
в здравен фонд (застраховка "Живот"), може да се спестят общо 20% от дължимия данък върху годишните доходи.
Облекчението се ползва с подаване на годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2015 г., но самите лични вноски
трябва да са направени до края на настоящата година, за да важат за получените доходи през 2014 г. В годишната
данъчна декларация трябва да се обявяват всички доходи от 2014 г. и направените лични вноски за осигуровки и
застраховки "Живот".
Годишна данъчна декларация са задължени да подават всички хора, които имат доходи извън работната си заплата. Но
дори и хората, които получават само трудови възнаграждения, трябва да подадат формуляра, ако искат да ползват
някакво облекчение.
Личните вноски в частните пенсионни фондове са много добър начин да се спестяват пари за старини, защото печелите
по две направления. Първо до 10% от годишния доход можете да вложите в пенсионен фонд и за тази сума няма да
плащате данъци. Ако текущо през 2014 г. работодателят ви е удържал всички дължими налози, с подаване на данъчна
декларация в началото на 2015 г. от Националната агенция за приходи ще ви върнат част от платения през тази година
данък върху доходите. Вторият източник на печалба при спестяване в пенсионен фонд е доходността, която реализират
дружествата от инвестициите на средствата ви. Доходността на пенсионните фондове през последните години
изпреварва лихвите по банковите влогове. За последните 12 месеца постигнатата доходност от повечето доброволни
пенсионни фондове е 6-8%, като някои фондове имат дори по-добри резултати. В същото време лихвите по банковите
депозити постоянно намаляват. За последните 12 месеца средните лихви по едногодишните левови депозити на
гражданите падат от 4,7% през октомври 2013 г. до 3,64% за октомври 2014 г. Така спестяването в пенсионни фондове се
оказва по-изгодно от банковите депозити. Единственият недостатък е, че ако искате да изтеглите натрупаните пари във
фонда, преди да се пенсионирате, ще трябва да платите спестения данък от 10% при внасяне на средствата.
Внасянето на пари в частен здравен фонд освен спестяването на данъци ви носи и сигурност, че ще получите качествено
лечение, ако ви се наложи. Огромното разнообразие от застраховки "Живот" пък предлагат варианти и комбинации на
покриване на разходи за лечение и обезщетения за загуба на трудоспособност, а някои от полиците са съчетани и със
спестовен елемент.
Дарения намаляват налозите до 65%
Данъците върху доходите от 2014 г. може да се намалят и с дарения, но те също трябва да бъдат направени до края на
декември. А най-подходящото време да се помогне на нуждаещите се е именно времето преди Коледа. Данъците може
да се намалят, като до 5% от годишния доход се дарят в полза на здравни заведения, институции за предоставяне на
социални услуги, детски ясли, училища и университети. До 5% от годишния доход може да се дарят и за регистрирани в
страната вероизповедания, комуни на наркозависими, специализирани предприятия или кооперации на хората с
увреждания, Българския Червен кръст, читалища, УНИЦЕФ, както и на неправителствени организации, регистрирани в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. С тези
дарения се намалява размерът на годишния облагаем доход и така реално се пестят данъци. Дължимите налози може да
бъдат намалени и с дарения за култура в размер до 15% от годишния доход. В полза на Център "Фонд за лечение на
деца" и/или Център "Фонд за асистирана репродукция" може да се дадат до 50% от годишния доход. Но общият размер
на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65% от годишния доход. Облекчението се ползва с подаване
на годишната данъчна декларация в началото на 2015 г. Към декларацията трябва да се приложи договор за дарението и
бележка от банката за превеждане на парите (или приемо-предавателен протокол, ако парите се дават в брой). Ако се
даряват предмети, за стойност на дарението се приема цената им. Но ако дарените вещи са стари - то за размер на
дарението се взима пазарната им цена.
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√ Лукарски: Русия се изяжда от яд за „Южен поток", тя губи
София. „Това непрекъснато повтаряне от страна на Русия колко губи България е симптом, че може би този, който се
изяжда от яд, е Русия. Непрекъснатото повтаряне, че България губи, малко е като гузен негонен бяга. Руската страна при
спирането на такъв проект също би следвало губи. Преминаването евентуално на газовия поток през Турция няма в
никакъв случай да излезе по-евтино за Русия".
Това коментира икономическият министър Божидар Лукарски пред bTV. Той подкрепи тезата на Радан Кънев, че в
момента всичко около „Южен поток" се използва от Русия, за да се води атака срещу България и кабинета.
По повод изявлението на ръководителя на "Газпром" Алексей Милер, че България губи 3 млрд. евро инвестиции от
спирането на проекта, Лукарски смята, че тези числа са „леко спекулативни".
„Факт е, че България ще загуби от спирането на Южен поток, но колко и какво точно е въпрос на спорове", коментира
министърът.
Лукарски добави, че всички документи около „Южен поток" са намерени и са при министъра на енергетиката Теменужка
Петкова.
„Тя работи много, за да може премиерът да бъде солидно подготвен за срещата по енергетика на 9 декември в Брюксел.
Документите са намерени и се анализират", добави още Лукарски.
√ Лукарски: Още има вариант за „Южен поток"
София. Все още нямаме официално съобщение от руска страна, така че официално „Южен поток" не е спрял. Това
съобщи пред Дарик радио министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Като много сложен Лукарски определи въпроса какво ще загуби България, ако не се строи „Южен поток". 400-те
милиона, за които говори Владимир Путин са ефимерно число. Президентът Путин изчислява все едно проектът е избил
всичките си разходи, което не е така. Аз съм резервиран по отношение на това число, каза още Лукарски.
На 1 декември в Анкара Путин каза, че само преките доходи за българския бюджет от транзита щели да възлизат на не
по-малко от 400 млн. евро годишно.
Все още има вариант „Южен поток" да се осъществи като проект, но това трябва да стане по европейските директиви и с
ясен анализ, че е изгоден за България, добави още той.
√ Няма да регистрираме колата в общината
Дават 5% отстъпка, ако пуснем годишната си данъчна декларация по интернет
София. От 1 януари 2015 г. всички хора, които купуват, прехвърлят или отписват автомобил, няма да е необходимо да
ходят до общината, а ще бъде достатъчно да направят това в КАТ. Това обясни председателят на бюджетната комисия
към парламента Менда Стоянова, след като депутатите приеха окончателно промените в данъчните закони.
От КАТ всички промени в регистрацията на автомобилите ще бъдат предавани на съответната администрация, тя ще
определи размера на данъка и ще го съобщи на собственика. Менда Стоянова подчерта, че в общинските регистри има
много дублирани МПС-та, които се водят на няколко собственика, което означава, че има грешна база данни.
Отстъпка от 5% ще се ползва и за данъка върху годишните доходи за довнасяне, ако хората подадат декларацията си по
интернет и платят данъка в предвидения за това срок от 30 април. Като за подаване на декларациите няма да се изисква
електронен подпис. Ще бъде достатъчен Персонален идентификационен код, който вече може да се вземе от НАП и е
безплатен. С този ПИК хората може да правят справка в сайта на НАП, за да видят данъчните си задължения, а на един
етап с него ще може да се плащат през интернет и задълженията към хазната.
Да отпадне облекчението, според което хазната връща платените данъци върху годишните доходи, които са до 12
минимални заплати, решиха депутатите. Това облекчение касае изключително тесен кръг доходи - само от трудови
договори, ако човек има други доходи, дори от банкови сметки, не може да ползва облекчението, обясни Стоянова.
Затова много хора очакват за получат облекчението, като подадат декларация за доходите си от 2014 г., но няма да могат
да го ползват.
С данък от 10% ще се облагат допълнителните разходи на депутатите в размер на две трети от основната им заплата,
които получават, за да наемат външни сътрудници и консултанти.
Вдигането на акцизите за цигарите се отлага за 2016 г. Заради ангажиментите ни към ЕС до 2018 г. България трябва да
достигне минималните нива на акцизите за ЕС - 90 евро на 1000 къса, или 177 лева на 1000 къса.
Данъците за жилищата и колите ще се плащат на две вноски - до 30 юни и до 31 октомври, като платилите цялата сума в
първия срок ще ползват отстъпка от 5%. Да се отложи с една година до 1 януари 2016 г. въвеждането на нови правила за
определяне на такса смет, решиха депутатите. Дали сме срок на Министерски съвет до 31 март да разработи методика
заедно със сдружението на общините, каза Менда Стоянова.
Вестник Сега
√ България е на 14-о място в ЕС с 1.5% ръст на икономиката
Другите страни от Източна Европа се развиват по-бързо от нас, сочат отново данните на Евростат
България продължава да се представя незадоволително на икономическия фронт, става ясно от най-новите данни на
Евростат. Страната ни се намира точно в средата в класацията на 28-те членки от ЕС - на 14-о място. За третото
тримесечие на годината сме постигнали само 1.5% ръст на брутния вътрешен продукт спрямо същия период на 2013 г. В
същото време Румъния се развива с двойно по-висока скорост, показва европейската статистика. Икономиката на
съседката ни се е увеличила с 3% за година. Полша, Унгария, Словения се радват на ръст над 3 на сто.
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Всъщност повечето държави от Източна Европа, с които сме заедно в групата на по-бедните, които имат да наваксват, се
справят със задачата по-добре от нас. Икономиките на Чехия, Литва, Латвия, Словения също са добавили между 2.1 и
2.6% увеличение през третото тримесечие на годишна база. Изводът е, че ако продължаваме да се развиваме с подобни
темпове, още много години ще бъдем на опашката в ЕС и няма да се отървем от етикета "най-бедната членка на ЕС".
Впрочем в момента като цяло ЕС е сред бавно развиващите се райони на планетата, а прогнозата е това положение да се
запази и през 2015 г. Но докато богатите държави могат да си позволят по-ниска скорост, България трябва да се стреми
към по-бързо темпо, ако иска да влезе във форма за наваксване на изоставането.
Икономическият растеж в еврозоната се е подобрил слабо през третото тримесечие, но остава близо до нивата на
стагнация, тъй като ускореното повишение на потребителските разходи беше отчасти компенсирано от спад на разходите
за бизнес инвестиции, показват данни на Евростат.
Повишението на разходите на домакинствата с 0.5% спрямо второто тримесечие, и то благодарение главно на много
ниската инфлация в региона, е единствената добра новина. Но бизнес инвестициите са се понижили - с 0.3% на
тримесечна и с 1.3% на годишна база. А това е сигнал, че бизнесът в еврозоната е скептичен, че икономиката ще се
ускори през следващите години в значителна степен и ще успее да генерира по-голяма печалба за европейските
компании. Европейският бизнес също така продължава да изпитва неохота при разкриването на нови работни места.
Неслучайно и Европейската централна банка намали драматично своите прогнози за икономическия растеж в еврозоната
през 2015 година до едва 1.0% от предишната прогноза през септември за повишение на БВП с 1.6 процентни пункта.
А новият шеф на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер стартира план за масирани инвестиции, целящ да стимулира
пенсионните фондове, застрахователните компании и други големи частни инвеститори да финансират значими
инфраструктурни проекти в Европейския съюз, в размер на 315 млрд. евро. Но редица икономисти поставят под въпрос
способността този план (който ще бъде финансиран директно от европейските институции с едва 21 млрд. евро) да успее
да привлече частни инвестиции за над 300 млрд. евро, като в същото време те отбелязват, че ще отнеме време, за да
бъдат подбрани и стартирани конкретни инфраструктурни проекти.
√ Общините изостават тежко в управлението на отпадъците
До 2020 г. половината смет от бита трябва да може да се рециклира
До 2020 г. 50% от битовите отпадъци трябва да се рециклират и да се използват повторно, предвижда Националният
план за управление на отпадъците, приет преди 8 години. Екоминистърът Ивелина Василева напомни този ангажимент
по време на дискусионния форум "Опазването на околната среда - обща грижа на общините и държавата" в рамките на
Националната годишна конференция на Националното сдружение на общините (НСОРБ). Законът за управление на
отпадъците бе приет под натиска на Европейската комисия, която тогава заплаши държавата със съд и глоби от 15 220
евро на ден. Това бе предотвратено, но и до момента в нито една община няма изградена площадка за събиране на
черни и цветни метали. Рециклиращите дружества протестираха през лятото, блокираха на няколко пъти ГКПП Капитан
Андреево и в парламента бе внесен проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. Той
предвиждаше удължаване на срока, в който старо желязо, пластмаса, хартия и други могат да бъдат продавани от
физически лица срещу заплащане на всички площадки за вторични суровини до края на 2015 г., както и удължаване на
срока за изграждане на общинските площадки за събиране на отпадъци от домакинствата.
Законопроектът бе приет на първо четене от комисията по околна среда, но не стигна до пленарна зала. По все още
действащия закон общините ще трябва да бъдат санкционирани, защото не спазват правилата. Тези санкции ще
рефлектират върху гражданите, които в момента не могат да продават вторични суровини, а освен това ще трябва да
плащат по-висока такса битови отпадъци.
"Проектът на Национален план за управление на отпадъците очертава ясни граници на политиките по отпадъци през
следващия програмен период, като огромна тежест ще има инфраструктурата по третиране на биоотпадъците, без
отделянето на които не би било възможно и подобряването на системите за събиране на рециклируемите отпадъци",
отбеляза министър Василева на форума на кметовете.
Доскоро бяха блокирани и плащанията от Брюксел по Оперативна програма "Околна среда". ЕК я отблокира преди помалко от месец, но проблемът за общините остава. Комисията реши да наложи 9.5% плоска финансова корекция върху
бюджета на цялата програма в размер на близо 153 млн. лева, след като провери 239 договора. Служебното
правителство прие протоколно тази корекция, за да се отблокират парите, но нямаше решение за това как ще се плащат
парите, които реално България няма да получи по вече започнати проекти. В повечето случаи стойността им надвишава
бюджетите на местните власти и ако се наложи те да поемат липсите сами, ще се изправят пред фалит.
Голямото забавяне по няколко проекта за изграждане на депа за отпадъци и ВиК мрежи е причината за това България да
загуби други близо 200 млн. евро по програмата. На толкова е оценен евентуалният риск към края на годината.
Причината е в обжалването на търговете като тези за изграждане на депа на общините Разлог, Самоков и Бяла, Русенско,
заедно с още 7 проекта във водния сектор.
Вестник Монитор
√ Благодарение на дефлацията: България четвърта по лихви по депозити в Европа
България е четвърта по реален лихвен процент по депозитите в Европа благодарение на дефлацията, която се отчита тази
година у нас. Това съобщи profit.bg, като се позова на данни на сайта deposit.org за едногодишните влогове у нас.
Така въпреки относително ниските лихвени проценти по депозитите отрицателната годишна инфлация от 1,6 на сто,
качва страната на челни позиции.
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Реално по едногодишните депозити лихвата се оказва 4,25 на сто.
С най-високи лихви по депозитите – номинално и реално, се отличава Украйна. При темп на инфлацията 12% реалният
лихвен процент по едногодишните влогове там е 9 на сто.
В челната тройка по реален лихвен процент са наши две съседки – Сърбия (5 на сто) и Македония (4,31 на сто).
За пет страни в Европа се отчитат отрицателни реални лихвени проценти. Това са Германия, Холандия, Чехия, Албания и
Австрия. Австрия е страната, където депозантите губят реално най-много от своите депозити – 0.86% на година.
Това се предопределя от високото ниво на инфлация (1,66%).
Вестник Преса
√ Ударно приемат бюджет 2015 г.
За днес е насрочено извънредно заседание и сметките на държавата ще се гледат на първо четене в зала
Парламентът се готви ударно да приеме бюджета за следващата година. За днес е насрочено извънредно заседание и
сметките на държавата ще се гледат на първо четене в зала. След гласуването им вероятно ще бъде скъсен срокът за
предложения и промени между двете четения, научи „Преса“. Очакват се разгорещени дебати. От БСП и ДПС не
одобряват разчетите, направени от финансовия министър Владислав Горанов.
Депутатът от ДПС Хасан Адемов вчера коментира, че партията му е против проекта, защото заложеният ръст на
икономиката от 0,8% е твърде скромен. За ДПС има твърде много притеснителни текстове, които ще ограничават
потреблението, по-конкретно - намерението да се увеличат минималните осигуровки на земеделските и
тютюнопроизводителите от 240 на 420 лв., обясни Адемов.
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че предвиденото покачване на възрастта за пенсиониране у нас е найрязкото спрямо цяла Европа. Това е една от причините КНСБ да излезе на протест на 11 декември. Синдикатът ще води
преговори през седмицата с партиите, за да се „подобрят“ държавните сметки за догодина.
√ Калин Христов най-харесван за шеф на БНБ
Не е ясно обаче дали Иван Искров ще подаде оставка
Подуправителят на БНБ Калин Христов е най-консенсусната фигура за нов шеф на централната банка, научи „Преса“.
Банкерът бе и финансов министър в първия служебен кабинет, назначен от президента Росен Плевнелиев през март 2013
г. В централната банка той отговаря за валутния борд.
Христов бил харесван, защото разбира от работата и може да гарантира, че банката ще функционира без трусове. Според
запознати съществува вариант в управлението на БНБ „да има промени до празниците“.
Няма обаче видими индикации, че Иван Искров ще подаде оставка. По закон никой не може да го принуди да напусне
поста. Самият Искров може да реши дали да оглавява централната банка до октомври 2015 година, когато изтича вторият
му мандат. В речта си на коктейл по повод банкерския празник - Никулден, управителят на БНБ обяви, че това вероятно е
последният път, в който поздравява банкерите като общност.
„Вероятно по-нататък, ако ме каните, ще бъда от другата страна на залата, откъм вас - публиката“, каза Искров.
В изказването си пред банкерите Искров коментира и темата с банковата стабилност. Той не изключва догодина да има
нови опити за удари върху сектора, мотивирани от преплитащи се „икономически, политически и медийни интереси“.
Финансовият министър Владислав Горанов каза преди ден, че оставката на Искров е коментирана, но той е поставил
условие, че ще я подаде, когато бъде избран достоен заместник, който да гарантира устойчивостта на системата.
√ Парламентът прие ударно промени в данъчните закони
Подаваме по електронен път декларациите си за местни данъци и такси
Промени в редица данъчни закони прие в последните два дни Народното събрание. С поправки в преходните и
заключителните разпоредби на Закона за ДДС мнозинството измени още редица закони, като основните промени бяха
обобщени на брифинг в кулоарите на парламента от председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова.
Съгласно европейска директива до 2018 година България трябва да достигне минималните нива за акциз на цигарите –
90 евро на 1000 къса или 177 лева на 1000 къса, каза Бъчварова по отношение на приети изменения в Закона за акцизите.
"Браншът отдавна настояваше да има данъчен календар, за да е ясно как във времето ще се достигне тази минимална
ставка и удовлетворявайки исканията, за да има предвидимост на пазара, приехме това да се случи за три години – 2016,
2017 и 2018 година, коментира Менда Стоянова.
По отношение на промените в Закона за ДДС Стоянова обясни, че единствените корекции се отнасят до синхронизиране
на текстове с европейска директива, относно промяна на място на доставка на телекомуникационни и
далекосъобщителни услуги. "Приехме много сериозна промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, където
въвеждаме т.нар. ПИК – персонален идентификационен код. Всеки гражданин може да си го получи от данъчната
администрация в мястото, където живее, и с този ПИК гражданинът ще може да подава своите декларации, без да е
необходимо да вади електронен подпис и да прави разходи за това. Той може да прави и справка в данъчната си сметка
в НАП, за да види своите задължения. На един етап с този ПИК ще може и да осъществява плащанията по електронен
път", обясни Стоянова.
Приета бе и промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, която касае облагането на парите за разходи на
народните представители. Парите, които всеки народен представител получава съгласно Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание, ще се облагат с 10% корпоративен данък, а самото Народно събрание ще прави това
облагане и ще внася от името на народните представители сумата в държавния бюджет", посочи Стоянова.
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С промени в Закона за местните данъци и такси е създадена възможност всеки гражданин да подава по електронен път
декларациите си за местни данъци и такси, касаещи данъка върху МПС, недвижимите имоти и други данъци, като отново
ще може да ползва ПИК, а не електронен подпис. "От 1 януари 2015 г. всички хора, които купуват, прехвърлят или
отписват своите МПС, няма да е необходимо да ходят до местната данъчна администрация, а е достатъчно да направят
това в КАТ. Оттам всички промени по електронен път ще бъдат предавани на съответната администрация, тя ще
определи размера на данъка, ако става дума за ново превозно средство, и ще го съобщи на своя данъкоплатец",
коментира още Стоянова.
Председателят на бюджетната комисия призна, че е направено поредното отлагане с една година на въвеждането на
нова методика за определяне на такса "смет". "Дали сме срок на Министерски съвет до 31 март да разработи методика
заедно с Националното сдружение на общините, така че да е ясно по какъв начин се определят разходите, кои разходи и
в какъв размер те трябва да се включат, така щото такса "смет" да отговаря на реалните разходи за извършване на
услугата, както и начина, по който тези разходи ще се разпределят между отделните данъкоплатци – физически и
юридически лица", посочи тя.
Менда Стоянова коментира и промените, касаещи данък "лихва" и отмяната на данъчното облекчение за хората с
доходи до минималната работна заплата. "Премахнат беше т.нар. необлагаем праг от 340 лева. Той беше въведен
миналата година. Той е изключително несправедлив, тъй като доходи до 340 лева получават облекчение, а доходи над
340 се облагат. "Той касаеше изключително тесен кръг доходи само от трудови правоотношения – един, който получава
минимални доходи от други източници, дори от банкови сметки, отпада от този кръг на облекчение", коментира
Стоянова. Вчера в Народното събрание по темата имаше сериозни дебати, като в крайна сметка мярката бе премахната с
1 решаващ глас.
Стоянова обяви, че като компенсация се въвеждат две допълнителни преференции за деца и деца инвалиди като "първа
стъпка на това как хоризонталната демографска политика трябва да намери място във всяка секторна политика, в случая
данъчната".
За 2015 година данъка върху лихвите по депозитите ще остане на ниво 8%, но се разширява данъчната база като освен
депозитите, които са срочни сметки, ще се облагат абсолютно всички лихви по банкови сметки на българските граждани,
каза Стоянова, която бе бламирана от Народното събрание за искането си размера на данъка да си повиши до 10%.
"По искане на много хора, които получават граждански договори въведохме това, че през четвъртото тримесечие
авансовият данък по гражданските договори да бъде удържан от работодателя само ако лицето писмено предяви такова
искане. Въведохме и едно облекчение от 5% от данъка на довнасяне на физическите лица тогава, когато те подават
своите декларации по електронен път и платят данъка до срока, който е предвидил закона за това", каза още Менда
Стоянова.
investor.bg
√ Планираните приходи от транзита на газ по Южен поток били 448 млн. евро годишно
Компанията „Южен поток България“ няма блокирани пари в КТБ, заяви изпълнителният ѝ директор Димитър Гогов
Планираните приходи от транзита на газ по „Южен поток“ са били 448 млн. евро на година, а проектът не нарушава
европейските правила. Това заяви пред bTV Димитър Гогов, изпълнителен директор на „Южен поток България“.
„За „Южен поток“ има междуправителствено споразумение, акционерно споразумение за създаването на компанията и
оттам нататък ред процедури, осигурили функционирането на компанията. Към настоящия момент има подписан
договор с консорциум, който да извърши строителството. Договорът не е влязъл в сила“, каза той.
Запитан дали някоя от страните може да предяви претенции заради спирането на проекта, Димитър Гогов отговори, че
принципно всяка страна може да предяви претенции, но друг е въпросът доколко те са основателни и дали ще минат на
съответната инстанция.
В дружеството „Южен поток България“ не е постъпило съобщение от руска страна за прекратяването на проекта, уточни
той. Това било нормално, тъй като ръководената от него компания е изпълнител. Ако има някакъв разговор за това, че
дружеството трябва да бъде прекратено като дейност, той трябва да се състои на ниво акционери, смята той.
На въпрос дали в договорите за проекта липсва клауза за транзитиране на синьо гориво той обясни: „Има изготвен
проект на договор за транзитиране на газ, който е в насипен вариант и трябва да бъде доработен. Този договор би
трябвало да бъде предложен на всички, които потенциално биха искали да транзитират газ по този газопровод“.
Във връзка с изявлението на ръководителя на "Газпром" Алексей Милер, че България ще загуби 3 млрд. евро инвестиции
и приходи от транзита, Гогов разясни, че всеки проект трябва да има предварителен финансов модел, който да бъде
предложен на банките за финансиране. В случая такъв модел е разработен с помощта на консултанта Portland Advisors.
„За да можеш да си погасяваш кредита, трябва да има определен приход от транзита на газ. Този приход е записан с
определена цифра във финансовия модел. Компанията транзитира 63 млрд. куб. м газ и получава за това 448 млн. евро
на година, според този финансов модел. Само че това не е печалба, а приходи за година“, каза Гогов. Той уточни във
връзка с политическите изявления колко губи България: „Нищо не се губи. Нещо не се осъществява“.
Димитър Гогов допълни по повод нереализираното строителство, че прогнозно по трасето в България е трябвало да
бъдат наети над 5000 работници, които да получават заплати според стандарта на инфраструктурния проект.
Запитан дали компанията „Водстрой“ участва в строителството на тръбата, Гогов отговори, че избраният строител е
консорциумът „Стройтрансгаз“. В него участват консорциумът „Газпроект Юг“, където участват пет български фирми, но
не и „Водстрой“, плюс руско участие. Имало и 95 подизпълнители. „Аз не ги знам всичките. Те не са обект на договора“,
заяви Гогов.
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Тъй Еврокомисията имаше критики към проекта и организирания конкурс за строителството, Гогов заяви, че интерес към
конкурса са имали фирми от цял свят.
„Южен поток България“ няма блокирани пари в КТБ, каза още той.
През лятото капиталът на ръководената от него компания беше увеличен в противоречие с разпореждане на тогавашния
министър на енергетиката Васил Щонов, Димитър Гогов коментира в тази връзка, че това не е станало „под носа“ на
служебния кабинет.
„Процедурата започна на 13 декември 2013 г. Тя бе финализирана на 12 август 2014 г. Това е процес, който не може да
бъде спрян с изявлението на един политик“, заяви Гогов.
Той каза още, че складираните тръби на българското Черноморско крайбрежие са собственост на регистрираното в
Холандия дружество „Южен поток Транспорт“, което трябва да изгради участъка в Черно море. За складирането на
тръбите и за възнаграждение на работниците се плаща със средства на компаниите, акционери в „Южен поток
Транспорт".
„България не е инициатор на Южен поток, тя се е присъединила. Инициатори освен Русия са големи компании от
Германия и Франция“, коментира той.
„Тези тръби са изработени от компании, които са в Италия и Германия. Те са избрани с такъв тип конкурс, какъвто бе
организиран и в България. Няма нарушение на европейските правила“, каза още Гогов.
След коментарите, че сега трасето ще заобиколи България и ще мине през Турция, Димитър Гогов заяви, че не става
въпрос целият газ да минава през Турция към Европа, а ще има само една допълнителна тръба към „Син поток“.
По повод съобщението на кабинета, че премиерът Бойко Борисов е поискал документите по проекта, за да се запознае с
тях, Димитър Гогов заяви, че акционерът БЕХ е този, който трябва да контактува с премиера. „Моето лично усещане е, че
политик от калибъра на премиера трябва да е запознат с основните принципи, а не с подробностите за всеки един
проект“, смята Гогов.
Дотук по проекта имало редица разходи, които са платени по работата например за вещни и сервитутни права, платени
на собственици, общини и консултанти, допълни той.
За информацията в медиите, че са платени 100 млн. евро за гора по трасето на газопровода, Димитър Гогов каза, че това
засяга „Южен поток Транспорт“, което като дружество няма нищо общо с „Южен поток България“.
√ Ще повлияе ли спирането на "Южен поток" върху газовите доставки за България?
След решението на Кремъл политическите спорове по темата продължават
Какво следва от решението на Москва да спре проекта "Южен поток" и какво ще се случи с дългосрочните договори за
доставка на руски газ за България? Седмица след като бе оповестено решението на Кремъл, политическите спорове по
темата продължават.
"Не бихме могли да направим много, за да променим решението на основния акционер за „Южен поток“, заяви пред
БНР бившият министър на икономиката и енергетиката Делян Добрев от ГЕРБ, който сега е председател на енергийната
комисия в парламента.
Според него освен самото спиране на проекта няма да има други последствия върху останалите ни енергийни
взаимоотношения с Русия. Той е категоричен, че страната ни няма да спре да получава приходи от транзита на газ,
защото договорът ни за това е до 2030 г. Контрактът е 10-годишен и е стартирал миналата година, като има клауза за
автоматично подновяване, добави той.
В отговор Драгомир Стойнев от БСП, който е член на енергийната комисия в НС, заяви, че проблемът е какво ще се случи
след 2030 г.
„Булгартрансгаз“ ще загуби приходи по простата причина, че ако сега Русия плаща на нас за транзита на газ до Гърция и
Турция, със заобикалянето на България вече Русия ще плаща на Турция, за да доставя газ на България и Гърция. Това
означава, че след няколко години бъдещето на „Булгартрансгаз“ – предприятие, което носи годишно около 100 млн.
долара в бюджета на държавата, е поставено под въпрос“, твърди Стойнев. Според него ще последва загуба на работни
места.
„Въпросът е геополитически. С решението на Русия се засилва ролята на Турция не само в региона, а ролята й относно
доставките на природен газ за Европа. ЕК трябва да е наясно, че се сформира много сериозен съюз на база енергийни
ресурси между Русия и Турция. Тук не става дума само за проекта „Южен поток“, каза Стойнев и посочи, че в бъдеще
Турция се очертава като силов играч в преговорите с ЕК.
Стойнев е категоричен, че България е коректен партньор. По думите му никога Русия не е споменавала за заобикаляне на
страната.
„Нещо се е случило по време на служебното правителство, за да се вземе това решение. Г-н Щонов даде отговор преди
няколко дни, че именно той с неговото писмо, което официално е изпратено до „Газпром“, дефакто е спрял проекта“,
смята червеният депутат.
Делян Добрев бе категоричен, че не трябва да се хвърля вината върху служебното правителство. Той подчерта, че към
2030 г. България ще добива собствен газ. Според него дори можем да изнасяме синьото гориво, което е извън нуждите
ни.
Той посочи и друг много важен проект – газа от Каспийския регион. „Ние наистина ще взимаме газ към 2020 г. от Гърция,
но това няма да е руски газ, а от Каспийския регион“, коментира депутатът.
„Не мисля, че нещата трябва да се драматизират. Много по-важно за нас са българските находища и да имаме
алтернативно трасе“, допълни той.
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Стойнев обаче изтъкна, че още нищо не е сигурно около проекта за Трансадриатическия газопровод (TAP). Той постави
под съмнение и добива на газ в България. „Южен поток“ стана жертва на геополитическия сблъсък между Русия и Запада
на територията на Украйна, категоричен бе още социалистът.
"Енергийният хоризонт над България взе много да изсветлява. Вече не остана и сянка на голям инвестиционен проект,
който да бъде реализиран", каза пред БНР експертът по енергийни въпроси Славчо Нейков.
Той подчерта, че досега страната ни има много пасивна позиция при формулирането на европейската енергийна
политика, което според него задължително трябва да се промени.
√ Лукарски: И Русия губи от спирането на "Южен поток"
България ще има ясна позиция за проекта преди следващия Съвет по енергетика, заяви икономическият министър
Факт е, че България ще загуби от спирането на „Южен поток“, но в случая губи и Русия, заяви пред bTV икономическият
министър Божидар Лукарски по повод изявлението на руския президент Владимир Путин от 1 декември, че Москва ще
се откаже от газопровода и може да си сътрудничи с Турция за изграждането му.
Във връзка със съобщението, че премиерът Бойко Борисов е наредил на енергийния министър Теменужка Петкова да му
представи всички договори по проекта, Лукарски каза, че тези договори са открити на 5 ноември. „Те са при министъра
на енергетиката. В момента документите се анализират“, допълни той. Икономическият министър обвини кабинета
„Орешарски“, че е била създадена мъгла около проекта.
Лукарски смята обаче, че скоро всичко по проекта ще бъде напълно ясно и след анализ на документите България ще има
ясна позиция за проекта преди следващия Съвет по енергетика в Брюксел. По този въпрос за утре била насрочена среща
при премиера Борисов.
По повод изявлението на ръководителя на "Газпром" Алексей Милер, че България губи 3 млрд. евро инвестиции от
спирането на проекта, Лукарски смята, че тези числа са „леко спекулативни“.
„Факт е, че България ще загуби от спирането на Южен поток, но колко и какво точно е въпрос на спорове“, заяви
Лукарски и отказа да коментира повече числа, тъй като това било в ресора на енергийния министър. „Не мисля, че
проектът е приключил все още“, твърди Лукарски.
„Като представител на десните партии ще кажа, че това непрекъснато повтаряне от страна на Русия колко губи България е
симптом, че може би този, който се изяжда от яд, е Русия. Непрекъснатото повтаряне, че България губи, малко е като
гузен негонен бяга. Руската страна при спирането на такъв проект също би следвало губи. Преминаването евентуално на
газовия поток през Турция няма в никакъв случай да излезе по-евтино за Русия“, обясни той.
Божидар Лукарски коментира още, че голяма част от силните инвеститори са се отдръпнали за неопределено време от
България.
Той обясни, че в срещи европейски посланици му посочвали едни и същи проблеми – неустойчивост и нестабилност на
управлението, съмнения при решаването на казуси от правосъдната система, недостатъчно ясен Закон за обществените
поръчки (ЗОП), неефективно действаща и корумпирана администрация.
Освен съдебната система трябвало да се направят реформи и в други области. Имало например проблеми с визите,
които се издават на чуждестранни инвеститори, по сигнали от страна на бизнеса, допълни министърът.
√ Как и от кого трябва да се определя минималната заплата?
Загадка е защо определянето на най-ниските работни заплати все още се приема за част от работата на
правителството, смятат от ИПИ
От години синдикатите се борят за постоянно и колкото се може по-голямо увеличаване на минималната работна
заплата в страната и твърдят, че МРЗ трябва да стигне 50% от средната работна заплата. Сега, изглежда, мечтата им е на
път да се сбъдне след като тази седмица новото правителство все пак реши МРЗ да се вдига поетапно – до 360 лв. през
януари 2015 г., 380 лв. през юли 2015 г., 420 лв. през 2016 г. и 460 лв. през 2017 година, пише Зорница Славова от ИПИ.
Като се има предвид прогнозата на Министерството на финансите за данъците от доходите през следващите три години
(и при отчитане на прогнозата за минимална промяна на броя на заетите), по-долната графика показва как би
изглеждала България в ЕС според делът на МРЗ в средната работна заплата. През 2014 г. МРЗ в България е 42% от
средната, горе-долу колкото е и средното за ЕС ниво през последните няколко години. С плануваните увеличения на МРЗ
и прогнозния ръст на доходите обаче, делът на МРЗ в България ще набъбне, като е много вероятно да надмине
значително средното ниво в ЕС и да достигне до над 50% от средната заплата. И всичко това при най-ниска
производителност на труда в ЕС.
Трябва да се имат предвид и разликите в заплатите в различните области. Така например, през първите девет месеца на
тази година средната заплата във Видин е под 570 лв., така че минималната заплата представлява 60% от нея.
Изключително ниският ръст на заплащането в областта пък означава, че през 2017 г., ако административно определената
минимална заплата се повиши до 460 лв., то тя би могла да достигне до 70-80% от средната (в зависимост от това колко
хора работят на минимума и съответно техния ефект върху средните заплати в областта). Подобна е ситуацията за много
други сравнително слабо развити области в страната.
Това отношение е изключително важно, защото ясно показва тежестта на административно определените минимуми на
пазара на труда. Вече видяхме, че още в началото на кризата много хора загубиха работата си, а най-силен беше ударът
върху нискоквалифицираните работници. Спрямо 2008 г. в момента икономиката е загубила над 420 хиляди работни
места, голяма част от които са именно за нискоквалифициран труд, т.е. тези, които са засегнати от движенията на
минималната заплата. Изключително примамливо е някой да може изкуствено да повишава доходите, но вероятно няма
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човек, който да си въобразява, че ако утре някой реши минималното заплащане да е 2000 лева, например,
работодателите просто ще вдигнат заплатите до минимум толкова.
Не, в този случай ще наблюдаваме масова безработица, а сивият пазар ще се разшири невъобразимо. Когато
нарастването на МРЗ е по-малко и ефектът е по-малък, но по своята същност е същият. Този, чиято заплата в момента е
1000 лв., например, не се интересува дали МРЗ ще е 340 лв. или 460 лв. (въпреки че в икономиката се забелязва натиск
за увеличаване на средните заплати, когато най-ниските заплати растат), но този, чиято заплата в момента е 340 лв.,
вероятно се чуди дали няма пък да бъде уволнен или да се наложи да работи в сивата икономика, ако правителството я
увеличи. Още повече, че пазарът на труда едва сега започва плахо да се възстановява, а прогнозите на МФ предвиждат
повишаване на заетостта с под 1 процентен пункт годишно през следващите три години. Всичко това на практика
означава, че тези, които заради кризата и трусовете на трудовия пазар загубиха работата си, сега още по-трудно ще се
върнат на работа заради по-високите изкуствено наложени заплати (същото се отнася и за увеличаването на
минималните осигурителни прагове). Икономическата теория и редица емпирични изследвания ясно доказват, че
наличието и повишаването на МРЗ увеличава безработицата сред младежите и нискоквалифицираните.
Защо определянето и увеличаването на най-ниските работни заплати все още се приема за част от работата на
правителството остава загадка. Договарянето на заплащането за труда е между работника и работодателя. Никой
министър няма да извади разходите за по-високите заплати от джоба си, нито ще намери работа на някой, който е
останал безработен заради това. Защото, колкото и да се стараят министрите, тяхната роля в държавата и в живота на
всеки отделен човек е за няколко години (напоследък и по-малко) - целите са краткосрочни и в много случаи се
преследват с чисто популистки мерки.
√ Милер: Спирането на "Южен поток" коства на България инвестиции за 3 млрд. евро
ЕС подари на Турция газовото кранче към Европа, посочи ръководителят на "Газпром"
България губи 3 млрд. евро инвестиции и приходи от транзита на 18 млрд. куб метра руски газ годишно от спирането на
проекта "Южен поток", каза ръководителят на "Газпром" Алексей Милер в телевизионно интервю, цитирано от ТАСС.
По думите му въпросът за спирането на проекта "Южен поток" определено е закрит.
"Колкото до България, то без съмнение за страната това е сложна ситуация. Не само заради пропуснатите ползи, но и
заради преките загуби. В България няма да бъдат инвестирани над 3 млрд. евро, няма да бъдат създадени над 6 000
работни места. България губи статута на транзитна държава, а в момента през България се пренасят транзитно 18 млрд.
куб метра газ към Турция, Македония и Гърция. След изпълнението на проекта за морски газопровод към Турция всички
тези количества ще минават през Турция", посочи ръководителят на Газпром.
"Концернът е инвестирал в инфраструктурата за "Южен поток" на руска територия 4 млрд. евро, но нищо не се губи,
защото инвестициите ще бъдат използвани за проекта за морски газопровод към Турция", посочи той.
"Европейският съюз направо подари на Турция газовото кранче към Европа", подчерта Милер. "Анкара вероятно ще
може да се възползва от това в диалога си с Европа, а Русия получава нов стратегически партньор в газовата сфера, заяви
още той.
По думите му Турция става голяма транзитна държава и през нейна територия ще се пренасят над 50 млрд. куб метра
руски газ. Това без съмнение повишава геополитическия ѝ статут в региона, пише БТА.
"На практика Турция става разпределителен център, какъвто е Германия за Северна Европа", отбеляза шефът на
"Газпром".
Със строителството на новия морски газопровод ролята на Украйна като транзитна страна фактически "се свежда до
нула", посочи той. "Газпром променя стратегията си спрямо европейския газов пазар", призна Милер.
По думите му решението за отмяна на "Южен поток" е началото на края на стратегията на концерна да доставя газ до
крайния потребител.
"Проектът бе спрян в деня, когато в Черно море пристигна корабът, който трябваше да полага тръбите на черноморското
дъно", уточни Милер.
Ръководителят на Газпром подчерта, че строителните работи не са били възможни при липса на разрешение за
строителство от българска страна, което няма нищо общо с Третия енергиен пакет на ЕС, който регламентира
експлоатацията.
"Липсата на разрешение за строителство е решение на българската страна, а не Европейската комисия", заяви още той.
√ 5% отстъпка ще ползват подалите декларации за ДОД по електронен път
Увеличаването на акцизите върху тютюневите изделия ще стимулира сивия сектор, смята Менда Стоянова
5% отстъпка върху данъка за доходите на физическите лица тази година ще се ползва от подалите декларации по
електронен път. Това обясни на брифинг в Народното събрание председателят на комисията по бюджет и финанси
Менда Стоянова, цитирана от агенция „Фокус”.
С промените в данъчното законодателство, приети в последните дни, е предвидено декларациите да могат да се подават
онлайн и с Персонален идентификационен код (ПИК), а не само с електронен подпис, както е в момента.
С ПИК ще могат да се подават и декларации за местни данъци и такси към общините, уточнява Dnes.bg.
С промените в данъчните закони депутатите дадоха възможност на хората на граждански договори сами да избират дали
през четвъртото тримесечие работодателят да им удържа авансово данък върху доходите.
Менда Стоянова припомни и че "данък лихва" остава 8 процента.
„Приехме и промяна във връзка с облагането на физическите лица. Основните промени касаят т.нар. данък лихва или
облагането на доходи от лихви при влогове в банки за 2015 година - то ще остане на ниво 8%, но се разширява данъчната
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база като освен депозитите, които са срочни сметки, ще се облагат абсолютно всички лихви по банкови сметки на
българските граждани”, поясни тя и подчерта, че това е твърде малка стъпка, но това са възможностите на бюджет 2015
година.
С промените се въвеждат две допълнителни данъчни преференции за работещи родители. 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. Предвижда се възможност един от родителите на дете с увреждания да
приспадне от годишния си облагаем доход 2000 лв.
"Беше премахнат и необлагаемият праг от 340 лева, защото беше несправедлив", каза още председателят на бюджетната
комисия. Необлагаемият минимум беше въведен миналата година. „Той касаеше изключително тесен кръг доходи само
от трудови правоотношения – един, който получава минимални доходи от други източници, дори от банкови сметки,
отпада от този кръг на облекчение”, обясни Стоянова.
По думите й много голям брой лица очакват да получат това облекчение, но няма да могат да се ползват от него.
Увеличаване на акциза върху тютюневите изделия през 2015 година би довело до допълнително стимулиране на сивия
сектор в този пазар, коментира още по време на брифинга Менда Стоянова. Тя посочи, че съгласно европейска
директива до 2018 година България трябва да достигне минималните нива за акциз на цигарите – 90 евро на 1000 къса
или 177 лева на 1000 къса.
„Браншът отдавна настояваше да има данъчен календар, за да е ясно как във времето ще се достигне тази минимална
ставка и удовлетворявайки исканията, за да има предвидимост на пазара, приехме това да се случи за три години – 2016,
2017 и 2018 година”, посочи тя.
Стоянова добави, че е имало дискусия дали 2015 година също не е трябвало да бъде включена, но са решили, че
ситуацията на пазара на цигарени издалия не е стабилна. „Има изключително голям процент на сива икономика в този
сектор и едва след нейното стабилизиране през 2015 година можем да започнем поетапно увеличаване”, коментира
Менда Стоянова.
За съжаление отложихме за пореден път с една година въвеждането на нова методика за определяне на такса смет,
коментира Менда Стоянова, цитирана от БТА. По думите й в срок до 31 март Министерският съвет трябва да разработи
методика заедно с НСОРБ.
От следващата година купувачите на автомобили ще ги регистрират само в КАТ и няма да се налага да ходят и в
общината, както е в момента, уточни още председателят на бюджетната комисия. С едно от измененията, с което се
прави промяна в Закона за местните данъци и такси, КАТ ще се свързва с местните администрации, които да определят
данъка на закупения автомобил и да информират купувача за него.
Измененията се касаят и за депутатите. Техните допълнителни пари към заплатите за офиси и секретарки вече ще се
облагат с 10%. Те ще бъдат внасяни от Народното събрание в държавния бюджет.
√ ЕК одобри програма за България с бюджет 105 млн. евро в помощ на най-бедните
Със средствата ще бъдат осигурени индивидуални пакети с хранителни продукти и дейността на социални кухни
Европейската комисия прие днес оперативна програма за България по линия на новия Фонд за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се (ФЕПН/FEAD). Това се посочва в съобщение на ЕК, цитирано от БТА.
За периода 2014-2020 г. страната ще получи 104,8 милиона евро (по текущи цени), с които ще осигури основно
материално подпомагане за най-нуждаещите се в страната. Към тях ще бъдат добавени над 15 млн. евро от българския
държавен бюджет.
В България Фондът ще финансира раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти и топла храна от
социални кухни, както и съпътстващи социални услуги.
Дейностите по изхранване на бедните ще започнат още тази зима. Те ще бъдат организирани от общините и партньорски
организации, които ще правят доставки по домовете за хората със затруднено придвижване.
Хранителни помощи ще получават лица на социално подпомагане, пенсионери с ниски пенсии, хора, които отговарят на
условията за отпускане на помощи за отопление и тези с общ доход, по-нисък от диференцирания минимален доход.
Топла храна ще се предлага на бездомните и жертвите на природни бедствия и извънредни ситуации.
Програмата предлага също съпътстващи мерки за насърчаване на социалното приобщаване като достъп до други
общински социални услуги, включително до дейностите, подпомагани от Европейския социален фонд, както и временно
настаняване на бездомни хора.
Еврокомисарят по заетостта Мариан Тейсен припомни, че България си е поставила за цел до 2020 г. 260 000 души да
преодолеят прага на бедността.
Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се (ФЕПН/FEAD), който функционира от януари 2014 г., е пример
за европейската солидарност, отбелязват от ЕК. Основната му цел е да се прекъсне порочният кръг на бедност и лишения
чрез нефинансово подпомагане на някои от най-уязвимите граждани на ЕС. В реално изражение бюджетът на ФЕПН за
периода 2014-2020 година възлиза на 3,8 млрд. евро.
Фондът е наследник на създадената през 1987 г. Програма на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица.
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