Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ 7
√ Няма напредък по важните пенсионни въпроси
Устойчив ли е пенсионният модел, коментира Васил Велев
Все още нямаме забележим напредък по най-важните въпроси – ограничаване ранното пенсиониране на служещите в
системите на отбраната и сигурността, както и злоупотребите с инвалидните пенсии. Това заяви в предаването "Още нещо"
по NEWS7 председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Финансово устойчив ли е пенсионният модел, който се предлага, и какви са мерките за овладяване на разходната част в
пенсионната система – вижте коментара на експерта.
Видеото може да видите тук.
inews.bg
√ Васил Велев: Промените в ГПК създават несигурност и риск от злоупотреби
Предложенията за извънредни правомощия на прокуратурата ни връщат към отминали времена, когато всичко беше
държавно, казва председателят на АИКБ
Бизнес и прокуратура се обявиха против подготвяните промени в ГПК
Предложенията връщат законодателството и бизнеса у нас, с поне 15 г. назад, категоричен е Васил Велев
Прокуратурата и бизнеса се обявиха против подготвяните промени в ГПК и НПК за извънредни пълномощия на
пракуратурата, особено в частта, касаеща спирането на сделки за 48 часа. Това обясни пред iNews.bg Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
В понеделник представители на асоциацията са се срещнали с главния прокурор Сотир Цацаров. "С радост констатирахме,
че имаме сходство във възгледите, че не трябва да се отива към разширяване на правомощията на прокуратурата по линия
на Гражданско процесуалния кодекс", обясни Велев. По думите му подобно овластяване прилича на връщане на назад във
времето и няма да доведе до добри резултати.
"Именно тези промени бяха отменени през 1997 г. и близо 20 години прокуратурата не е работила по този начин,
характерен за отминали времена, когато всичко бе държавно", припомни Велев. Според него подобна крачка "би ни
върнала повече от 15 г. назад към времето на Димитровската конституция".
Подобно решение сега би създало много повече проблеми, отколкото би решило, смята Велев.
Прокуратурата и в момента, чрез редица специализирани закони, има възможност, дори и задължения, да ситуира и
предявява искове в даден процес. Но не може да се генерализира това нейно право, обясняват от бизнес асоциацията.
В АИКБ също така не са запознати другаде в Европейския съюз да има подобна практика за спиране на сделки от
прокуратурата. Може би подобна практика е имало някъде в Източна Европа, но тя е изостанала от минали времена,
категоричен бе Велев.
Той обясни, че при подобно решение се създават два проблема. Първият е, като се спира сделка, без да се уточнява каква
е тя, откога се спира, какви са последствията и за чия сметка са. Не е ясно подобно действие до какви ползи ще доведе,
нито пък защо трябва да се спира сделка, която не подлежи на разрешителен или на регистрационен режим. В същото
време как прокурорът ще разбере за сделката, за да я спре, при условие, че ежедневно се сключват стотици хиляди сделки,
попита риторично Велев.
"Затова казахме, че Господ е създал за шест дни света, а тук главният прокурор трябва всеки ден да го пресътворява или
сканира, за да се види коя сделка трябва да се спре. Това е нещо, което първо не е нужно, а второ е и непостижимо",
категоричен бе председателят на АИКБ.
Вторият проблем при подобна промяна в ГПК е свързан с генерализирането на възможността прокурорът да се намеси при
сключването на сделка. "Така се появява неидентифициран риск – като вид, предмет или правна характеристика. За
случаите, когато това е необходимо, законите са предвидили такава възможност", припомня Велев. По думите му има и
случаи, когато прокурорът и сега има не само възможност, но и задължение да защитава обществения интерес. При
генерализирането на подобно правомощие обаче се крият много рискове и възможности за злоупотреби.
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Всички тези опасения на бизнеса са били обсъдени при срещата на АИКБ с главния прокурор и той ги е подкрепил. Цацаров
вече е имал среща с премиера Бойко Борисов по този въпрос, както и с някои от партиите от управляващото мнозинство.
Очакваме на тези срещи главният прокурор да изкаже мнението си по предложените промени и да поиска те да бъдат
отхвърлени, каза още Велев.
"Надеждата е тази идея изобщо да бъде оттеглена – както бе оттеглен вече един законопроект, да се оттегли и следващия,
вместо да се търси как точно сделката да бъде спирана и на какъв етап", заяви Велев.
От бизнеса не са изцяло против действията на прокуратурата. В случаите, когато има съмнения за финансиране на
тероризъм или пране на пари, прокуратурата трябва да има правомощия да спира подобни сделки. В момента тя
разполага с такива - прокурорите са длъжни да информират ДАНС и финансовото разузнава в случай на съмнение за
подобни действия, а пък те от своя страна да се задействат, за да спрат сделката, обясни схемата Велев.
Ние бихме подкрепили промени, чрез които директно прокуратурата да се намесва при подобни сделки, защото те не
пречат на обичайния, нормален търговски оборот, ами точно обратното – създават сигурност, смята предесдателят на
АИКБ.
Вестник Преса
√ Повече приходи в бюджета: можело значи
Растат данъчните постъпления, а министерствата харчат по-малко
През януари-март 2015 г. бюджетът отчита излишък от 250 млн. лв. според предварителни оценки на Министерството на
финансите. Тези данни показват драстична промяна - не само
спрямо миналата година, но и спрямо целия кризисен период. Така например през първото тримесечие на миналата
година беше отчетен дефицит в консолидирания държавен бюджет от близо 900 млн. лв. Предходните периоди не са
много по-добри - от началото на кризата досега всяка година хазната е на минус през първото тримесечие с между 700 и
800 млн. лв., а през най-тежката 2010-а недостигът за януари-март дори надмина 1,6 млрд. лв. С други думи, имаме 5
поредни години на значителен дефицит през първото тримесечие. И сега изведнъж - излишък.
Подобрението изглежда още по-впечатляващо, като вземем предвид и средата, в която се реализира. България в момента
е в най-дългия период на дефлация, откакто започна измерването на индекса на потребителските цени в началото на 90те години на миналия век. Отрицателната инфлация по принцип подкопава бюджетните приходи, намалявайки
облагаемите обороти. Поне това беше обяснението за слабите резултати през миналата година. Спадът на цените на
петрола и горивата също води до свиване на приходите в хазната (по оценки на БНБ близо 300 млн. лв. на годишна основа).
Нещо повече - миналата година фалира четвъртата по големина банка в България КТБ и немалко външни анализи сочеха,
че ефектът от това събитие ще е влошаване на конюнктурата, включително на бюджетните приходи.
Така излишъкът през първото тримесечие не само пречупи 5-годишна устойчива тенденция на постоянни дефицити, но и
се случва в неблагоприятна среда - по време на дефлация и след банков фалит.
Смяната на настроенията
Само допреди няколко седмици политическите дебати се въртяха около въпроса за очакваните големи външни дългове и
нуждата да се намаляват дефицитите през следващите години, а сега изведнъж депутатите в парламента задават въпроси
на премиера какво ще правим с излишъците. Последното питане е по-скоро прибързано, но все пак показва колко бързо
се подобрява бюджетната ситуация. Обаче не бива да забравяме, че през 2014 г. бюджетът завърши с дефицит от над 3
млрд. лв. и премахването на този устойчив недостиг няма да стане толкова лесно. Но излишъкът през първото тримесечие
е добро начало.
Как се стигна дотук
Как успя хазната да излезе на плюс въпреки мрачните прогнози и неблагоприятната „околна среда“. Данните показват, че
през първото тримесечие бюджетните приходи са с над 18% по-високи, отколкото през същия период на предходната
година (или 1,2 млрд. лв. отгоре). Това представлява леко ускорение спрямо 13% през първите два месеца. Ръст има както
заради размразяването на еврофондовете, което води до 260 млн. лв. повече получени средства от ЕС спрямо м.г., така и
от увеличението на постъпленията от местните данъчни приходи. Още през февруари данъчно-осигурителните приходи
бяха с над 18 на сто повече на годишна основа, движени от резкия ръст на косвените данъци (парите, влезли от ДДС,
скочиха с 30%, а от акцизи - с 10 на сто), както и приходите от осигуровки. През март вероятно има и подобрение при
корпоративния данък заради изтичането на периода за внасяне на годишния налог. Увеличават се и неданъчните приходи.
В същото време дисциплината в разходите рязко се подобрява. За първото тримесечие бюджетните разходи се увеличават
само с 1%, което показва, че правителството е успяло да ограничи харчещите министерства и да ги принуди да се вместят
в бюджетите си. Така бързият растеж на приходите и по-слабият ръст на разходите водят до сериозно подобрение в
бюджетното салдо.
Какво е обяснението за тези резултати
Размразяването на еврофондовете без съмнение е успех и приходите от ЕС тепърва ще се увеличават, особено с отварянето
на програмите за новия период. Това обаче обяснява само около една пета от подобрението на приходите. По-интересно
е какво се случва с данъчните приходи, които съставляват ядрото на подобрението.
За разлика от предишни години - когато се бавеше връщането на ДДС в края на годината и след това то се плащаше в
началото на следващата, сега забавен налог практически няма. Към края на 2014 г. невъзстановеният ДДС е на най-ниското
си ниво от 10 години, поради което не се налага в началото на 2015 г. да се плащат стари дългове. Просрочените
задължения на правителството също са далеч от високите нива преди няколко години и се дължат най-вече на стари
борчове на Военномедицинската академия.
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Усиленото разплащане на средства в края на миналата година (когато дори здравната каса успя да завърши без
задължения) заедно с изплащането на гарантираните влогове в КТБ също повлия положително, тъй като подобри
ликвидността на реалния сектор и увеличи облагаемите обороти. Нещо повече - индиректният ефект от разплитането на
кризата с КТБ също не бива да се пропуска, тъй като той доведе до повишена ликвидност в банковия сектор и по-ниски
лихви по кредити и депозити.
Ефектът „Европа“
Икономическото възстановяване в Европа - което се развива с по-бързи темпове от очакваното благодарение на евтиния
петрол и агресивната политика на Европейската централна банка, също вече започва да дава своето отражение в България.
Вече два поредни месеца износът на България към ЕС расте с двуцифрени темпове, и то въпреки дефлацията.
Безработицата у нас също започна устойчиво да намалява, а работните места се повишават, подкрепяйки потреблението
и инвестициите.
Растежът на икономиката увеличава облагаемата основа и дава възможност за повече бюджетни приходи. Обаче едва ли
можем да твърдим, че целият ръст на приходите се дължи на икономическо подобрение. Oтчасти обяснението вероятно
е свързано с политическата стабилност и съответно стабилизирането на приходните агенции (например Агенция
„Митници“, чиито шефове се сменяха многократно през последните две години).
Политическата нестабилност и смяната на пет правителства за 18 месеца определено влияе негативно на мобилизацията
в държавната администрация и съответно подобряването на ситуацията даде положителен ефект върху работата на
институциите, което повиши събираемостта на данъците. Този ефект дори може значително да се усили, ако се постигне
целта за въвеждане на средства за отчитане върху акцизите - например що се отнася до т.нар. ведомствени
бензиностанции.
„Отличниците“ са ДДС и осигуровките
Хазната е събрала 7,78 млрд. лв. в края на първото тримесечие, показват данните на финансовото министерство. Само през
март приходните агенции са събрали над 3 млрд. лв.
Данните към края на третия месец обаче са предварителни и не дават детайлна разбивка на
приходите и разходите в бюджета. Такава ще има след месец. Засега подробности има само
към февруари. Но и те са показателни. От тях става ясно, че данъчните приходи са с 600 млн.
лв. повече спрямо предходната година. Отличниците са постъпленията от ДДС и осигуровки. От налога в хазната са влезли
с 340 млн. лв. повече спрямо февруари 2014 г., или 1,504 млрд. лв. Осигурителните вноски, в които са включени и
здравните, и социалните, пък са с почти 200 млн. лв. повече до 1,072 млрд. лв. Преди дни финансовият министър Владислав
Горанов обяви, че за първите три месеца на годината в бюджета са постъпили с 251 млн. лв. повече осигурителни вноски
спрямо същия период на миналата година.
През февруари ръст има и при акцизите - с 60 млн. лв. до 651 млн. лв. Размерът на невъзстановения ДДС към края на
февруари остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е 173,8 млн. лв.
Лъчезар Богданов, икономист от „Индъстри уоч“:
Картината ще бъде по-розова от прогнозите
Финансовото министерство ясно отчете, че по-високите приходи в хазната се дължат основно на преизпълнението на
данъчните постъпления. Коментарите, че ръстът е сезонен заради корпоративния данък, не са коректни, защото той всяка
година се събира през март. Добрият резултат за икономиката и приходите в момента се дължи основно на по-високата
заетост и на раздвижването на потреблението.
Не знам обаче дали държавата ще успее да отговори на надеждите за по-високи постъпления в края на годината от над 1
млрд. лв. Притесненията ми са, че началото на 2014 г. е лоша база и сравнението би било лесно. Краят на миналата година
въпреки КТБ обаче бе добър и ще трябва да се работи повече, за да надминат приходите очакванията. Освен това в
началото на годината имаше и по-високо потребление заради отложените плащания на хората със сметки в КТБ. Този
елемент не трябва да се подценява, въпреки че са похарчени много малко пари от
депозитната база. При всички случаи картината ще бъде порозова от прогнозата. Ще има малко по-висок ръст на
икономиката, на заетостта, на инвестициите. Въпросът е дали ще има политическо харчене. Вероятно правителството ще
иска леко, да свие дефицита но ако има преизпълнение, част от него ще отиде в по-високи разходи.
Васил Велев, председател на АИКБ: Кабинетът не трябва да развързва кесията
Подобряването на резултатите в бюджета се дължи на по-добрата събираемост на приходните агенции и адмирациите
трябва да бъдат към финансовия министър, НАП и митниците.
Виждаме, че ръстът в икономиката не е достатъчен, за да компенсира разходите. Политиката на правителството в момента
е правилна и ние я подкрепяме. Не трябва да се допуска разходите да се разхлабят. Само с дисциплина бюджетният
дефицит ще се свие.
Очакванията за преизпълнение на приходите са позитивни и няма да попречат по никакъв начин на бизнеса, тъй като те
не са продиктувани от промяна на данъчните ставки. Дори напротив, те са положителни, защото говорят за затягане на
контрола върху сивия сектор. А това е правилно.
Бизнесът е умерен оптимист за развитието на икномиката до края на годината. Всичко зависи от ситуацията в Украйна и
Гърция. Новите данъчни мерки в южната ни съседка блокират износа и заедно с ефектите от проблемите между Украйна
и Русия не помагат на родните компании.
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√ Среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Главния прокурор на
Република България
По повод на широко дискутираните в българското общество проекти на закони за изменение и допълнение на Гражданско
– процесуалния кодекс (приет на първо четене от НС) и Наказателно – процесуалния кодекс (оттеглен от вносителите),
днес, 6 април 2015 г., се проведе среща между ръководството на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
и Главния прокурор на Република България.
Участниците се обединиха около виждането, че значително разширяване на прокурорските правомощия по отношение на
гражданското съдопроизводство не е обосновано, представлява връщане към норми, отменени в минал период и няма да
доведе до добри резултати. Общо беше мнението, че важни промени в нормативната уредба не следва да се предприемат
прибързано, а само след обществено обсъждане и внимателна оценка на въздействието.
АИКБ изрази безпокойството на бизнеса, че предлаганите промени, предвиждащи спирането на сделки, могат да доведат
до нарушаване на бизнес средата, влошаване на инвестиционния климат и да ограничат, препятстват и застрашат
сигурността на търговския оборот. Разбира се, АИКБ изразява своята готовност да дискутира законодателни решения,
насочени към защитата на обществения интерес по отношение на мерките срещу финансирането на тероризма и срещу
изпирането на пари.
На практика, прокуратурата и сега има възможност, осигурена от множество специални закони, да завежда и да участва в
граждански и административни дела и може да ползва това свое право в съответните случаи, за да се намесва в защита на
обществения интерес. От друга страна, предоставянето на обща (генерална) възможност на прокуратурата да встъпва в
дела, като предявява неидентифициран по вид, предмет и правна характеристика иск, ще наруши принципите на
правовата държава и на равенство на правните субекти пред закона.
Представителите на бизнеса изложиха позициите си за необходимост от изготвяне на оценка на въздействието на
нормативните актове и в частност - на влиянието им върху бизнес средата и инвестиционния климат.
Главният прокурор и представителите на българските работодатели се ангажираха да продължат сътрудничеството си за
успешно реформиране на съдебната система и за гарантиране на предвидима и ясна нормативна среда за развитие на
стопанската дейност в Република България, в съответствие с добрите практики на правовата държава.
economic.bg
√ Предстои второто издание на конкурса „Икономика на светло“
Той откроява стимулиращи примери за успехи в борбата със сивата икономика
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви началото на номинациите за второто издание на конкурса
„Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата със сивата икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивия сектор. По този начин АИКБ цели да повиши
обществената нетърпимост към сенчестата икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и
да популяризира градивната роля на бизнеса за подобряване на социално-икономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. АИКБ стартира проект
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, в тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната
администрация, гражданското общество, академичната общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото
издание на конкурса „Икономика на светло” се проведе именно в рамката на изпълнение на проекта.
Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. се присъжда в 3 категории:
- За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата
- За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна
позиция
- За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика
Номинации могат да бъдат направени като се попълни онлайн формуляр, както и директно да се изпратят предложения в
Национален център „Икономика на светло“. Приемат се номинации за институции, личности, компании и организации в
посочените категории, оценяващи работата им през 2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на
Националния съвет на АИКБ и други видни икономисти и общественици. Резултатите ще бъдат оповестени на специална
церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло“ са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика
в България. Още при първото си издание конкурсът предизвика голям обществен и медиен интерес. Събитието
популяризира както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на
бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.
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Списание Твоят бизнес
√ Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса
за наградите „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван в партньорство
и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната
общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” се проведе
именно в рамката на изпълнение на проекта.
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за
наградите „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, изпълняван в партньорство
и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната
общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло” се проведе
именно в рамката на изпълнение на проекта. Наградите „Икономика на светло“ за 2013 г. отличиха Икономически и
социален съвет на Република България в категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и
превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“, телевизия „България Он Ер“ в категорията „За
журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика“
и Министерски съвет на Република България в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят
до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.
Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. ще бъде присъден в три категории:
 За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и
подобряване на бизнес средата
 За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция
 За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика
enterprise.bg
√ Стартират номинациите за конкурса за наградите „Икономика на светло“ за 2014 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за наградите „Икономика на светло“.
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
Призът „Икономика на светло“ за 2014 г. тази година ще бъде присъден в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата.
Присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за предлагането/въвеждането на
нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на сивия сектор и подобряване
на бизнес средата.
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция.
Присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по темата, постоянни
и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или административни практики
и т.н.
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика.
Присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и постиженията,
свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и промотиране на
светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор).
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Номинации може да направите, като попълните Формуляра за номинации, който също така е публикуван на интернет
страниците на Националния център „Икономика на светло“ (www.ikonomikanasvetlo.bg), както и директно да изпращате
предложения в Национален център „Икономика на светло“ (1527 София, ул. „Тракия“ № 15; електронна поща:
v.radeva@bica-bg.org).
Номинации се приемат за институции, личности, компании и организации в посочените категории за работата им през
2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика“ и други видни икономисти и общественици. Експертите ще
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална
церемония през месец юни.
tundzha.info
√ Стартират номинациите за второто издание на конкурса за наградите „Икономика на светло“
Асоциация на индустриалния капитал в България обявява началото на номинациите за второто издание на конкурса за
наградите „Икономика на светло".
Целта на конкурса е да открои стимулиращи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и да отличи водещи
институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сивата икономика. По този начин АИКБ цели да
повиши обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази
посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.
В продължение на усилията си за изсветляване на българската икономика през 2009 г. Асоциация на индустриалния
капитал в България стартира проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", изпълняван в партньорство
и тясно сътрудничество със социалните партньори, държавната администрация, гражданското общество, академичната
общност, медиите и други заинтересовани страни. Първото издание на наградите „Икономика на светло" се проведе
именно в рамката на изпълнение на проекта. Наградите „Икономика на светло" за 2013 г. отличиха Икономически и
социален съвет на Република България в категорията „За личност или организация, допринесла за ограничаване и
превенция на неформалната икономика посредством активна позиция", телевизия „България Он Ер" в категорията „За
журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика"
и Министерски съвет на Република България в категорията „За нормативен акт или административна практика, които водят
до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата".
Призът „Икономика на светло" за 2014 г. ще бъде присъден в три категории:
• За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на
бизнес средата - присъжда се на държавна/общинска администрация или на нейни представители за
предлагането/въвеждането на нормативен акт или административна практика, които водят до ефективно ограничаване на
сивия сектор и подобряване на бизнес средата;
• За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством
активна позиция - присъжда се на личност, НПО, научна организация, компания, която има задълбочени изследвания по
темата, постоянни и активни медийни изяви, или е генерирала предложения за промени в законови актове и/или
административни практики и т.н.;
• За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната
икономика - присъжда се на журналист или медия за принос в актуалното и многостранно отразяване на проблемите и
постиженията, свързани с дейностите по ограничаване и превенция на неформалната икономика, в насърчаване и
промотиране на светлия бизнес и формиране на обществена нетърпимост към сивия сектор.
Номинации могат да бъдат направени като се попълни формуляра за номинации, както и директно да се изпратят
предложения в Национален център „Икономика на светло" (1527 София, ул. „Тракия" № 15; електронна поща:
v.radeva@bica-bg.org).
Приемат се номинации за институции, личности, компании и организации в посочените категории, за работата им през
2014 г. Срокът за изпращане на номинации е до 18.05.2015 г.
Призьорите в категориите ще бъдат избрани от създадено за целта експертно жури, в което участват 100 изявени личности
от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите. Сред тях са членовете на
Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, членовете на Обществения съвет по
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика" и други видни икономисти и общественици. Експертите ще
направят своя избор за победители в трите категории на наградата. Резултатите ще бъдат оповестени на специална
церемония през месец юни.
Наградите „Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика
в България. Конкурсът предизвика заслужен обществен и медиен интерес при първото си издание. Събитието
популяризира сред обществото както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и
развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в
страната.
Вашият глас за определянето на носителите на наградите „Икономика на светло" за 2014 г. е изключително важен. Ще се
радваме да го получим!
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Вестник Дума
√ Юристи се събират в НС заради лош закон за адвокатурата
На 23.01.2015 г. в 43-то Народно събрание е внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.
Посоченият законопроект предизвика не само сред юристите, но и в цялото обществено пространство и медиите,
множество реакции и коментари. Това коментират в информация до медиите Красимир Катранджиев от Съвета на
нотариусите. По думите му е необходимо да се фокусира вниманието на народните представители върху правните
последици, които биха засегнали правата и интересите на огромна част от българско общество при евентуалното му
приемане. Недвусмислената противоконституционност, лобистка същност и монополен характер на подготвения от
адвокатите закон беше квалифицирана с решение на КЗК преди дни, припомня Катранджиев. По думите му тристранният
съвет за социално партньорство също се обедини срещу приемането на подобен законопроект. Според него е реална
опасността в натоварената и динамична среда, в която се разглеждат и гласуват законите, да се окаже, че не само нищо
приносно за съдебната реформа не се е случило, а обратно – необратимо са създадени условия за разрастваща се
престъпност, лишаване на цели социални и професионални общности от право на труд и сме се озовали в нелепо и
необосновано противоречие с духа и смисъла на правната система не само у нас, а и в ЕС.
За да внесем яснота и своевременно да алармираме за опасностите, Нотариалната камара на Република България
инициира среща между депутатите от всички парламентарни групи и представители на професионални, профсъюзни и
обществени организации, заявили чрез своите официални становища загрижеността си относно горепосочения
законопроект, обяснява Катранджиев. Заради важността на законопроекта готовност да участват в общественото
обсъждане в Народното събрание, освен Нотариалната камара на РБ, са заявили организации като КТ „Подкрепа”, КНСБ,
Националния съюз на юрисконсултите, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на специализираните счетоводни
предприятия, Асоциацията на индустриалния капитал в България, БСК, Камарата на частните съдебни изпълнители.
blitz.bg
√ Нотариусите въстанаха заради Закона за адвокатурата
КЗК квалифицира законопроекта като противоконституционен, лобистки и с монополен характер
Внесеният в Народното събрание от депутати на ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт и ДПС законопроект за
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата предизвика бунта на нотариусите и редица други съсловни
организации. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) го определи като противоконституционен, лобистки и с
монополен характер. Становище срещу закона са изготвили и Българска стопанска камара, Асоциация на банките на
РБългария, КНСБ, Търговско-промишлената палата, Асоциация на сертифицираните счетоводители, Български хелзинкски
комитет, Съвет на европейските нотариуси.
Ето пълния текст на писмото, изпратено до медиите от Съвета на нотариусите:
Посоченият законопроект предизвика не само сред юристите, но и в цялото обществено пространство и медиите
множество реакции и коментари. По тази причина считаме, че е необходимо да фокусираме вниманието на народните
представители върху правните последици, които биха засегнали правата и интересите на огромна част от българското
общество при евентуалното му приемане. Недвусмислената противоконституционност, лобистка същност и монополен
характер на подготвения от адвокатите закон, беше квалифицирана с решение на КЗК преди дни.
Тристранният съвет за социално партньорство също се обедини срещу приемането на подобен законопроект. Реална е
опасността в натоварената и динамична среда, в която се разглеждат и гласуват законите, да се окаже, че не само нищо
приносно за съдебната реформа не се е случило, а обратното – необратимо са създадени условия за разрастваща се
престъпност, лишаване на цели социални и професионални общности от право на труд и сме се озовали в нелепо и
необосновано противоречие с духа и смисъла на правната система не само у нас, а и в ЕС.
За да внесем яснота и своевременно алармираме за опасностите, Нотариалната камара на Република България
инициираме среща между депутатите от всички парламентарни групи и представители на професионални, профсъюзни и
обществени организации, заявили чрез своите официални становища загрижеността си относно горепосочения
законопроект.
Готовност да участват в подобно обсъждане, освен Нотариалната камара на РБ, са заявили организации, представляващи
интересите на стотици хиляди български граждани, като КТ „Подкрепа”, Конфедерация на независимите синдикати в
България, Национален съюз на юрисконсултите, Асоциация на банките в България, Асоциация на специализираните
счетоводни предприятия, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Камара на
частните съдебни изпълнители, Български хелзинкски комитет и др.
Представянето на становищата и обсъждането ще се проведе в заседателна зала Запад в сградата на парламента на
Република България на 08.04.2015 г. (сряда) от 11.30 ч. След изслушването ще направим изявление за медиите.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Павлова: Правителството разработва програма за подкрепа и развитие на слабо развитите региони
Воля на правителството и това е заложено и в нашата програма, както и в програмата на министерството, е разработване
на програма за подкрепа и развитие на слабо развитите региони. Това заяви министърът на регионалното развитие и
благоустройство Лиляна Павлова, която участва в изнесено заседание на Съвета за развитие на регионите и националната
инфраструктура към президента на тема „Държавна политика за насърчаване на икономическата активност в
слаборазвитите и необлагодетелстваните региони на България. Алтернативи на традиционните производства”. Toва
съобщи Фокус.
Лиляна Павлова подчерта, че този процес вече е започнал на проведените две заседания са идентифицирали рамката. Тя
изрази надежда, първата част от програмата - насочена към анализ на проблемите и основните мерки и проекти да бъде
готова още през лятото на тази година със специален фокус върху Северозападния регион, Родопите и Странджа, а до края
на годината да включим пограничните планински и полупланински райони. Тя посочи, че ако се изключи София, всички
останали региони са еднакво лоши. „Ако погледнем показателите извън седемте големи града, фактите и статистиката са
припокриващи се и еднакви, и близки. Затова не можем да си позволим да ги пренебрегнем, трябва да ги развиваме
заедно”, обясни министърът. По думите й, анализирайки проблемите и мерките, програмата ще бъде съпътствана с
детайлен финансово - икономически план, като се реши за кои проекти, на какво финансиране ще може да разчита.
Павлова отбеляза, че през новия програмен период три са основните цели във фокуса на подкрепата и развитието на
Смолян и Смолянския регион. Това са развитие на транспортната инфраструктура, на туризма и създаване на предпоставки
за подобряване на общинската инфраструктура по линия на енергийната ефективност.
Лиляна Павлова не скри, че за изминалия програмен период инвестициите в Смолянско са били по-малко от 160 млн. лв.,
което е крайно недостатъчно. Тя допълни, че новата Оперативна програма „Региони в растеж“ предвижда минимум 30
млн. лв. за Смолян. Средствата са предназначени за развитие на градската среда, за развитие на транспорта, за
подобряване на публичната инфраструктура – образователна, здравна, културна. Павлова каза още, че има потенциал за
развитие на региона и по линия на Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Гърция, като с пари оттам
може да се подобри пътната инфраструктура и да се положат усилия за откриването на граничния пункт Рудозем – Ксанти.
Министърът подчерта, че Смолян е от първите градове и с най-добрите проекти от демонстрационния проект за саниране
на домовете.
√ Лиляна Павлова: Убеждаваме Брюксел 1,5 млрд. евро да са за 39 града у нас, не за 8
- Факт е, че в България има силно развити няколко града и западнали, особено през последните 20 г. не градове, а цели
региони, г-жо Павлова. Каква е политиката на правителството и на вашето министерство, за да се спре опустяването?
- Безспорно е, че има неравномерно развитие на населените места, безспорно е и че има обезлюдяване , и то не на отделни
градове или села, а на цели региони. А причините за това са много отдавна, назад във времето. Безспорно е също, че
трябва да се работи за създаването на стимули и предпоставки за това все повече хора да остават да живеят по родните си
места, извън тези 7-8 големи града, които са притегателен център, особено за младите хора.
- Разбираемо е, за да имат причини да не мигрират, трябва условията на живот да са ако не еднакви, което е невъзможно,
то поне сравнително близки.
- Именно затова се направи националната програма за дългосрочен период. За да анализираме кои са големите градове двигатели на икономическото развитие, кои са по-малките, кои изостават повече или по-малко. Едва след такава оценка
може да се отговори на въпроса как да се развиват по-малките - пространствено и по секторни политики.
Програмата дава отговор на въпроса как да стимулираме създаването на комплекса от минимално необходими условия в
един регион - а те не са само пространствени, а и наличието на образователни, здравни, транспортни условия за
реализация. Когато тези предпоставки са съчетани и с достатъчно инвестиции, тогава може да се говори, че се създават
условия за намаляване на емиграцията към големите градове. Такава програма досега нямаше, ето, вече я има.
- Когато говорим за изоставащи региони, всеки се сеща за Северозападна България, тя ли е еталонът за изоставането?
- Интересното е, че правейки тази програма и анализирайки Северозападна България, стана ясно, че няма достатъчно
причини да извадим само нея. А това са все тъжни причини - оказа се, че има и други региони, които са на опашката, а не
само този край.
- Това неравенство не е ли присъщо за бедните държави, каквато, уви, е нашата?
- Не, не е. Повечето държави са така - има си мегаполиси, има си балансиращи градове, има по-слабо развити региони.
Безспорно в една бедна държава има повече дисбаланси. Или по-скоро те са по-ясно изразени. При анализа решихме, че
ако извадим Северозападна България, това означава останалите, които не са изведени, да не получат финансиране. И тук
искам да отбележа, че София е едно голямо изключение. Като ниво на социално-икономическо развитие, като условия и
градоустройство, София е на нива над средните за ЕС.
И затова тя ще бъде финансирана най-накрая по тази програма.
София е дръпнала много нагоре
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За останалите райони имаме вече мерките и целенасочената политика, за която има и специалната програма "Региони в
растеж". Тя ще работи, образно казано, заедно и допълващо се с Програмата за финансиране на селските райони, защото
е факт, че повечето населени места, за които говорим, са именно такива райони. Ще се опитваме да подпомагаме тези
региони и чрез останалите секторни политики, т.е. по останалите оперативни програми- транспорт, инфраструктура.
- Как си представяте един добър град за живеене?
- Спазвайки концепцията на програмата, в него трябва да има цялата тази съвкупност от условия, които вече изброих. А
това означава той да предлага добри условия за живеене, да има гарантиран достъп до образование, равностоен достъп
до качествено здравеопазване, до качествени социални дейности, както и до култура, разбира се. И едва тогава, когато
един град е постигнал баланса между всичките тези условия, той може да претендира, че е един добър град за живеене.
- Къде ще отидат тези 1,54 млрд. евро, предвидени за инвестиране за периода 2014-2020 г., каква е философията на
програмата?
- Тук е важно да отбележим, че ако трябва да спазваме строго европейските указания, то би следвало да финансираме
само 7-8 големи български града. Нещо, с което ние категорично не сме съгласни, и нещо, което отказваме да приемем.
Нашата национална концепция за пространствено развитие има друг фокус. Чрез нея ние искаме да има един по-голям
център, като двигател на икономическия растеж, до него един по-малък град, за балансьор, и повече средни и малки
населени места. Затова са толкова дълги, тъжни и тежки преговорите с Европейската комисия. Останалите държави, които
преговарят, просто са приели това изискване и затова вече са си приключили преговорите.
Ние не приемаме условието бенефициенти да са 7-8 големи града, а настояваме за поне 35 града - големи, средно големи.
Опитваме се да убедим Брюксел, че след като ние сме една от най-бедните държави в Европа- тъжно, но факт, трябва да
имаме привилегии при финансирането Защото, ако приемем условието да се разпределят парите само между големите
градове, това ще доведе до тотален дисбаланс.
- Такъв подход не пилее ли ресурси обаче, не е ли по-добре последователно да се финансират един по един региони, като
се започне от най-изостаналите?
- Е, това са техните аргументи, на ЕК. Те казват - в големите ви градове живее по-голямата част от населението и така ще
получите по-голям ефект от финансирането. Ние обаче целим друго, защото опитваме да намалим, да ограничим
обезлюдяването, да намалим белите петна на територията ни. Затова програмата, която е общо за 3 млрд. лв., е
разпределена в няколко приоритетни оси.
- От думите ви излиза, че твърдението - 10 големи града си поделят 1 милиард лв., не е съвсем вярно, така ли да ви
разбирам?
- Ние преговаряме 1,5 млрд. лв. от програмата да бъдат насочени точно към 39-те средно големи града, защото 80% от
населението ни живее тъкмо там. Така ще имаме сериозен принос за развитието на повече хора. За какво ще ги насочим?
За подобряване на цялостната градска среда - за улици, тротоари, паркове, градинки- да ги има, да бъдат красиви и
поддържани. За транспорт- екологичен, удобен, бърз. За енергийна ефективност - на публични и други сгради, за училища
и детски градини.
Ще бъдат финансирани социалната инфраструктура и туристическата инфраструктура. За малките градове все още
преговаряме, затова все още не ги изброявам като отделна ос от програмата. Има отделна ос от програмата за
образованието - наречена е Регионална образователна инфраструктура, като по нея основно ще бъдат финансирани
професионалните гимназии. Причината е проста - те са тези, които подготвят кадри за бизнеса в тези населени места.
- Споменахте туризъм, това означава ли, че ще се финансират курорти, или не само те?
- Не само. Потенциалът на туризма ни е огромен и цялата програма се надяваме да стимулира развитието му. Например
чрез шестата ос на програмата- пътната инфраструктура, където са предвидени 380 млн. лв. Те са предназначени за ремонт
и поддържане на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа, а това често са пътища, по които се стига до туристически
обекти. Поддържането на пътищата подобрява условията за бърз достъп до здравеопазване и образование и така нататък.
- Здравеопазването е болна тема, особено в малките населени места, то ще получи ли подкрепа по програмата?
- Това е една от целите ни. В малките населени места просто сме длъжни да се погрижим. Отделени са 84 млн. евро само
за изграждане на 190 спешни центъра в тях, както и за закупуването на 400 модерни линейки и реанимобили. Това ще
подпомогне мащабната здравна реформа, която е една от нашите цели. И ще гарантира достъп до качествено
здравеопазване на хората в по-малките градове.
- В програмата градовете са разделени на нива, има ли някакви особености в подхода към тях?
- Градовете са разделени на нива, да, първото ниво е столицата - София. На ниво две са поставени центровете за растеж
по регионите - това са големите градове, извън нея, които са двигатели на развитието на съответните региони. Третото
ниво са т.нар. опорни градове или градове балансьори. Насочването на ресурси към балансиращите градове предпазва от
дисбаланса хората от съответния регион да се концентрират само в неговия център. Затова трябва еднакво много да
финансираме и града - двигател на растежа, и балансиращия град, за да няма преместване на всички услуги и инвестиции.
Иначе ще направим бели петна в целия регион, вместо да ги заличаваме. Има и периферни райони, погранични райони,
които играят ролята на буфер и за които също е предвидено да получат финансиране, за да не се обезлюдят.
- Цялата програма, която ще приключи към 2020 г., ще доведе до това, че две деца, едното от които живее в София, а
другото - в Дряново, да имат приблизително еднакви шансове за живот, работа, образование и здравеопазване, така ли?
- Това е целта, да. Да има добри училища и детски градини, да има не само добра пътна инфраструктура, а дори и социална
инфраструктура - за най-бедните, вкл. за деца и възрастни хора в институции, за роми и за социално слаби. Програмата ще
работи изцяло за това да променим облика на градовете. А това създава предпоставки за развитие на бизнеса, разкрива
работни места, прави живота на хората по-добър.
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Вестник Труд
√ Губим 800 млн. евро от гръцки данък
800 млн. евро може да загуби България заради въвеждането от Гърция на 26% данък върху оборота при сделки и
трансакции със страната ни. Това изчисли зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев по време на заседание на
бюджетната комисия в парламента.
„2,8 млрд. евро е стокооборотът на България и Гърция през миналата година. Това означава, че 800 млн. евро би бил
данъкът, който ще бъде удържан“, каза той. Ананиев даде за пример, че ако някой е продал стока за 100 евро на гръцки
партньор, той ще получи само 74 евро. А за останалата част от сумата гръцката страна ще трябва да прецени дали да бъде
възстановена.
Още от 2013 г. Гърция въвежда мерки, чрез които затяга правилата за сделки с дружества, регистрирани в юрисдикции с
преференциални данъчни режими (офшорни зони). В списъка обаче вече са попаднали и държави от Европейския съюз,
сред които са България, Кипър и Ирландия. Така от тази година трябва да започнат да се облагат с 26% данък при източника
всички сделки и трансакции с България.
По време на разискванията в бюджетната комисия стана ясно, че този текст все още не е задействан, защото Гърция в
момента работи по критериите, чрез които да се прилага. Очаква се обаче това да стане до седмици.
В края на март Министерството на финансите изпрати писмо до Европейската комисия (ЕК), в което се посочва, че
разпоредбите са несъвместими с правото на Европейския съюз. По време на бюджетната комисия обаче се оказа, че
сигналът още не е официално приет, защото България не е определила на какво основание се жалва.
От думите на вицепремиера Меглена Кунева стана ясно, че България още не е започнала и официални дипломатически
разговори с Гърция за отмяна на данъка. „Кипърският президент вече е направил своето посещение, от България все още
няма такова и това трябва да се навакса“, каза тя. Кунева призова по-скоро да се използват всички дипломатически
средства, а не да се търсят начини за въздействие през Брюксел.
Депутати от БСП и ДПС поискаха правителството да вземе мерки и да бъдат подготвени реципрочни мерки срещу Гърция.
От ГЕРБ обаче смятат, че е рисковано да се води икономическа война с южната ни съседка, но не изключиха възможността
да се подготвят и контрамерки от страна на България.
√ Емил Хърсев: Управителят на БНБ не може да е прелетна птица от чужбина
Емил Хърсев е роден на 19 октомври 1961 г. в Димитровград. Завършва столичната немска гимназия, след което се
дипломира по специалността финанси във ВИИ "Карл Маркс" (днес УНСС). Защитил е дисертация на тема "Еволюция на
парите". Работил е като подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, МБИС в
Москва. Доктор е на икономическите науки.
- Г-н Хърсев, управляващите дадоха ясно да се разбере, че тази година ще бъде избран нов управител на БНБ на мястото
на Иван Искров. На какви критерии трябва да отговаря според вас кандидатът за поста?
- Критериите са ясни, те са описани в Закона за Българската народна банка, но, разбира се, трябва да бъде уважаван
професионалист с опит в областта на банковото дело и банковото регулиране. И, разбира се, няма как да е прелетна птица,
т.е. вносен продукт, тъй като системата си има своите особености и проблеми. Времето е особено деликатно, свързано с
продължаваща депресия и се изисква управителят на централната банка да е в час с всички тънкости и детайли на нашата
банкова система. Има достатъчно хора, според мен, които са напълно подготвени и могат да заемат поста. Разбира се, те
няма да имат дългогодишния опит и безспорната квалификация на колегата Иван Искров, но така или иначе никой не се е
родил научен.
- Казахте, че бъдещият управител на БНБ не трябва да е прелетна птица, но има идеи да се организира международен
конкурс?!
- Тези неща хрумват на лица, които нямат идея за какво говорят. Не бива да се вземат особено на сериозно според мен,
тъй като всяка система има специфика. Става въпрос за огромен национален капитал, концентриран в БНБ - близо 18 млрд.
евро. Управлението на такава огромна сума в никакъв случай не бива да се повери на някой, който бил спечелил конкурс.
- Вече се спрягат за поста имена на българи, които работят в МВФ - Димитър Радев, Николай Георгиев...
- Те двамата никога не са стъпвали в банка, освен вероятно да си вземат заплатите. Работеха в Министерството на
финансите като заместници на финансовия министър в предходни правителства. Отдавна са се откъснали от страната.
Иначе това са изключително интелигентни, уважавани от мен колеги.
- Председателят на Народното събрание Цецка Цачева заяви, че Иван Искров трябва да изкара мандата си, а финансовият
министър Владислав Горанов обяви, че още през април ще е ясен новият управител на БНБ. Защо е това разминаване?
- Няма противоречие в тези изявления. От думите на Горанов стана ясно, че през април евентуално ще бъде избран
управител на БНБ. Напълно нормално е при един мандат, който изтича през октомври, както е в случая с Искров,
приемникът на тази отговорна длъжност да се избере преди това. Тези 6 месеца са абсолютно нормален срок за избор на
следващия управител, за да има възможност да вникне в дейността, да получи максимума от това, което би могло да му
предаде досегашният управител.
Аз мисля, че идеята за изпълнение на мандатите, предписани в закона, е израз на уважението, което и нацията, и всеки
един от държавните служители изпитват към закона. Не случайни са тези мандати, хубаво е те да бъдат изкарвани, хубаво
е да има приемственост в централната банка. Аз съм на мнение, че абсолютно несправедливо се обвинява БНБ за
случилото се с КТБ. БНБ не можеше да замести правителството, не можеше да вземе мерки вместо правителството. Няма
такива правомощия.
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- Г-н Искров много пъти е посочвал, че отговорността за кризата с КТБ е на политиците и на подуправителя на управление
“Банков надзор”. Може ли да се приеме, според вас, че управителят на БНБ е бил в неведение на такива сериозни
проблеми, и затова няма как да му се търси отговорност?
- Че няма как да му се търси отговорност, това е сигурно. Трябва да е ясно, че проблемът не е в БНБ, не е и в надзора.
Надзорът на БНБ е работел по същите правила, по които и всички ресорни банкови институции в Европа. Това, че след 2
години рецесия и 7 години последваща депресия КТБ не е била в състояние да издържи една външна атака, не значи, че
трябва да хвърляме вината на банковия надзор.
Трябва да се има предвид, че това, което се установява в момента с обезпечените активи, е състояние, което е следствие
и на самата процедура по поставяне на банката под особен надзор, т.е. спирането на операции. Ако се провери внимателно
през кой точно период банката е загубила контрол върху обезпеченията, както тя сега твърди, че ги няма, твърде вероятно
е да се установи, че всички тези доклади на надзора в миналото са били при друга ситуация и тогава банката е имала
контрол върху обезпеченията си. Това се губи буквално за дни. Когато спреш да въртиш педалите на велосипеда, падаш си
на главата и не е виновен никакъв надзор, и не е виновен селския катаджия.
- Управляващите от няколко месеца призовават Иван Искров да си подаде оставката. Като се има предвид ситуацията с
КТБ, как трябваше да постъпи той, според вас?
- На този въпрос не мога да отговоря. Това е въпрос изключително личен. Аз мисля, че по време на тази криза, разбира се
с всичките критики, в основни линии БНБ изпълни задължението си.
- Чуват се гласове да се направят промени в законите, така че отговорността да е разпределена по-равномерно сред
ръководството на БНБ?
- Винаги съм мислел, че системата, която МВФ наложи през 1997 г., е съвършено измислена, несъответстваща на обичаите
и практиките на управление на аналогични надзорни институции и централни банки по света. Така че от 1997 г. подкрепям
това становище. Аз си мисля, че управлението на централната банка, в това число и на отделните й обособени дейности,
например управление “Банков надзор”, изпълнение на функциите “Банка на банките” и “Банка на държавата”, би следвало
да е реално колективно, а не да се заграждат отделни дворове, с еднолични компетенции на подуправителите.
- Временната парламентарна комисия за КТБ ще подготви промени, които да разширят възможностите за освобождаване
на управителя на БНБ. Има ли нужда и възможни ли са подобни промени?
- Гледам с изначално недоверие към всякаква идея за ограничаване на независимостта на БНБ. Тезата за задължителната
независимост на централната банка като единствена възможна гаранция за монетарния суверенитет на държавата и
запазване на стабилността на паричната единица се счита за абсолютно доказана във финансовата теория. Предполагам,
че парламентаристите от въпросната комисия не са се запознали с теорията на централното банкерство, а по-скоро са
движени от емоционални, отколкото от рационални и добре обмислени мотиви.
- Кои са адекватните законови мерки, които трябва да се предприемат, за да се повиши качеството на надзора на БНБ?
- В това отношение не са необходими законови мерки. Единствено, което трябва да се прави, а то се и прави от централната
банка, е да се спазват стандартите по отношение на банковия надзор, установени от Базелския комитет, който се занимава
със стандартите за капиталова адекватност, както и съответните правила, установявани от Европейския банков орган и
Европейската централна банка. Нашият банков надзор отдавна е хармонизирал практиката си с тази на страните от ЕС,
твърдя, че нашият банков надзор по нищо не е по-лош от този на европейските страни и практиката го доказва. Забелязали
ли сте, че нещата, в които сме имали безспорни успехи, някак си остават незабелязани и това не е честно. Например
България бе единствената страна в ЕС от кризата насам, която не даде нито един лев от бюджета за подкрепа на банковата
система, изобщо за подкрепа на финансовата система. България е единствената страна в ЕС, която нямаше никакви
проблеми в областта на финансовите пазари, където в целия свят бяха най-жестоките погроми и сривове. Ние нямаме нито
един инвестиционен посредник, пенсионен фонд, пенсионно-осигурително дружество, всичко от предмета на
компетентност на Комисията за финансов надзор, което да е имало съществени проблеми.
Вестник Капитал Daily
√ И Горанов е с резерви към предложението да може да блокира сделки
Текстът ще е неработещ, смята министърът, но уточни, че не бяга от отговорност и ако му бъде възложено, ще
изпълнява правомощието си.
Министърът на финансите Владислав Горанов смята, че да му се даде възможност да разваля сделки, сключени в ущърб
на държавата, няма да е работещ механизъм. Това коментира той самият, след като ГЕРБ се отказаха от идеята да дадат
това правомощие на главния прокурор, а впоследствие обявиха, подкрепени и от Реформаторският блок, че е по-добре то
да бъде вменено на финансовия министър.
"Ако се възложи на финансовия министър да разваля сделки от търговския оборот с неясна подсъдност и предмет, подобен
текст ще бъде неработещ", обяви Горанов, цитиран от "Фокус". Той определи въпроса като сложен и отбеляза, че по
принцип министерството разполага със сериозен апарат, но "въпреки това оставам с резерви", тъй като има неизчистени
въпроси.
Въпросите
Сред тях са как той ще разваля сделки, които са извън юрисдикцията на България, както и какви ще са правните последствия
от евентуални действия на министъра на финансите, възползвайки се от дадени му нови права. Горанов уточни, че не е
готов с директния отговор на въпроса как би прилагал като държавен орган евентуални възложени му нови функции.
"Доколко и един подобен текст ще може да контролира временни обществени отношения, при положение че сме страна
членка на Европейския съюз, а това предвижда свободно движение на стоки, капитали и хора. Една подобна мярка не
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може да изпълни ролята, която обществото й възлага, а именно да предпази извършването на кражби в рамките на
търговски сделки на публично или частно имущество", коментира още министърът.
Все пак "не бягам от отговорност"
Министърът уточни обаче, че "ако това е решението на Народното събрание по целесъобразност, ще положа всички усилия
да го прилагам." И припомни: "Отдавна по Гражданския процесуален кодекс министърът на финансите е този, който
защитава държавата при финансови претенции към нея."
По думите му големите проблеми, възникнали от кражбите в КТБ, са заредили обществото с огромни очаквания, че
държавата ще възстанови максимално бързо справедливостта и всичко откраднато ще се върне на хората. "Ще направим
всичко възможно, но тази мярка едва ли ще даде очаквания от хората резултат. Не бягам от отговорност", каза още
Горанов.
√ България ще преговаря с Гърция за отмяната на превантивния данък от 26%
Депутати от опозиционните партии настояват за реципрочни мерки
Правителството ще предприеме активна дипломатическа дейност и ще преговоря с гръцкото правителство по повод
решението на Гърция да облага превантивно с 26% всички сделки и транзакции между гръцки фирми и фирми от страни,
в които данъкът печалба е с 50% и повече по-нисък от този в Гърция. Това засяга основно България, Ирландия и Кипър.
Това беше основната позиция, върху която се съгласиха представители на изпълнителната власт и депутати на заседанието
на комисията по бюджет и финанси. На заседанието обаче имаше и разногласия: депутати от БСП, ДПС и Патриотичния
фронт настояха българското правителство да вземе реципрочни мерки срещу Гърция и да не разчита твърде много на
мерки от Европейската комисия. Според заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев обаче първо трябва да се
търси дипломатическо решение. По негови изчисления българският бизнес може да изгуби над 1.5 млрд. лв. (800 млн.
евро) от въпросния данък.
На заседанието бяха вицепремиерът Меглена Кунева и министърът на външните работи Даниел Митов, докато поканените
министри на финансите и икономиката Владислав Горанов и Божидар Лукарски не присъстваха. Вместо тях дойдоха
заместниците им Кирил Ананиев и Любен Петров.
Ще ни помогне ли Европейската комисия?
Въпреки че миналата седмица финансовият министър сезира ЕК, че промените в гръцкия закон нарушават европейските
правила, сигналът не е още официално приет, защото няма решение от българска страна на какво основание (по кой член
от Договора за функционирането на Европейския съюз) да стане това.
Меглена Кунева призна, че към момента липсва диалог на високо равнище с Гърция по въпроса, а именно двустранните
преговори трябва да са водещи за решаване на проблема. По думите й стана ясно, че не трябва да се разчита изцяло на
Европейската комисия, защото позицията на ЕК е, че данъчното законодателство в ЕС трябва да се уеднаквява и ниските
ставки, като например у нас, да се увеличават. По нейна информация другата силно засегната страна, Кипър, разчита на
дипломация и все още не е сезирала ЕК. Затова "трябва бързо да влезем в диалог с гръцките ни колеги. На наша страна е
и гръцкият бизнес", коментира Кунева.
Според Менда Стоянова от ГЕРБ България може да поиска промяна в закона, която да уточнява, че няма да се прилага за
страни от ЕС. Тя е убедена, че ЕК ще застане на наша страна, защото "колкото до корпоративното подоходно облагане, от
доста време комисията говори за уеднаквяване на данъчната основа при облагането с корпоративен данък, но в никакъв
случай за размер на данъчната ставка".
От Министерството на финансите и Министерството на икономиката подкрепят по-активни преговори с Гърция, преди да
се търси решения на проблема в Брюксел. Въпреки това Ананиев коментира: "Ако не стане по дипломатически път,
продължаваме си процедурата по пътя, който ни води до съда в Люксембург." Проблемът е, че по негова информация
подготовката на процедурните правила за новия данък в Гърция вървят в ускорени темпове и могат да бъдат приети много
скоро, което ще доведе до прилагането на този закон и ощетяване на българския бизнес.
Според Валери Симеонов от Патриотичния фронт България пък трябва да насочи усилията си към Брюксел, а не към Гърция.
Вариант "реципрочни мерки"
Депутати от опозицията заявиха, че България трябва да подготви реципрочни мерки с Гърция, защото без такива
преговорите няма да успеят. Румен Гечев от БСП заяви: "Не се надявайте, че ЕК ще работи срещу Гърция. Ако Гърция не си
осигури алтернативни източници на доходи, бюджетът й трябва да бъде попълнен от Европейската централна банка – от
Германия, Франция. Без реципрочни мерки нищо няма да постигнем." Той беше подкрепен от Йордан Цонев от ДПС, който
още добави, че с този данък Гърция ни слага в графата "страни с преференциален данъчен режим", тоест към офшорните
зони, а това не е така. Кунева отговори, че парламентът може да предложи такива реципрочни мерки, ако прецени, че са
необходими. Според Алиосман Имамов от ДПС обаче България ще изгуби една икономическа война с Гърция и трябва да
се придържа към дипломатични методи.
Превантивният данък
В края на март тази година в Държавен вестник на Гърция е обнародван закон за мерки за рестартиране на икономиката,
с който се изменя Кодексът за подоходно облагане на Гърция. Според промените авансово ще се облагат с 26% всички
сделки и транзакции между гръцки фирми и такива, които са базирани в страни с преференциално данъчно облагане или
със ставки, по-ниски с 50% от гръцкия корпоративен данък. Данъкът би трябвало да се върне след три месеца, ако се
установи, че сделката не е била фиктивна. Въпросните данъчни промени нарушават спогодбата за избягване на двойно
данъчно облагане, каквато Гърция има с България. Освен това така по презумпция се приема, че сделките между
компаниите в двете държави се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане. В България има
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регистрирани над 1400 гръцки фирми, които ще бъдат потърпевши, заяви Любен Петров, зам.-министър на икономиката,
но мярката ще засегне сериозно и всички български износители към Гърция.
√ БДЖ ще се оздравява с още пари от държавата
Средносрочната стратегия и планът за холдинга предвиждат още оптимизация и подобряване на услугите
Допълнителни държавни инвестиции, подобряване на обслужването, освобождаване от излишния капацитет и
оптимизиране на процесите и персонала. Това са мерките, които би трябвало да доведат до финансовото оздравяване на
"Холдинг БДЖ", както и да помогнат за развитието на железниците в следващите 7 години. Като план минимум
железниците ще трябва да се справят със сегашната субсидия от държавата, но ще се преговаря за отпускане на още
средства за едно от най-губещите предприятия.
Транспортния министър Ивайло Московски, ръководството на БДЖ и Национална компания "Железопътна
инфраструктура" (НКЖИ), както и представители на транспортната комисия към парламента представиха плановете във
вторник. По думите на Московски засега това е само проект, който в продължение на един месец ще бъде подложен на
обществено обсъждане и може да претърпи промени в окончателния си вариант. "Основната трудност при изпълнението
на плана е свързана с това, че всички елементи са взаимосвързани и ако някои от тях не бъдат изпълнени, това ще се отрази
и на останалите", коментира той.
Според министъра цялата транспортна комисия подкрепя изготвения план, което ще гарантира, че той ще бъде следван
дори при смяна на правителството или Народното събрание. "Ще внесем документите за одобрение в парламента, за да
се гарантира, че дори да се смени изпълнителната власт, мерките в тези документи ще продължат да се следват", добави
Московски.
Какво да очакваме
Изпълнителният директор на БДЖ Владимир Владимиров обясни, че плановете за оздравяване и преструктуриране се
базират на пет основни мерки. На първо място той предвижда да има инвестиции в железниците, размерът на които зависи
от резултата от преговорите с правителството. Минимумът е 210 млн. лв. за седемте години, които ще се използват за
закупуването на 15 нови електромотрисни влака и 30 шинобуса. При оптимистичния вариант, който включва значително
участие на държавния бюджет, ще бъдат инвестирани 430 млн. лв. Тогава железниците ще могат да си позволят да закупят
30 електромотрисни влака и 30 шинобуса.
Втората точка е свързана с развитието на информационните системи на железниците. По думите на Владимиров в БДЖ
работят само 4 системи, докато този брой в някои държави достига 14 - например тук се включват продажбите на билети,
следене на пътникопотока и други. В плана е разписана и стратегия за погасяване на задълженията на товарни и
пътнически превози, включително и задълженията към НКЖИ – около 75 млн. лв. Тук има три сценария. При
песимистичния държавата ще трябва да участва с около 300 млн. лв., докато при оптимистичния – със 134 млн. лв., но тук
задължително трябва да се продаде "БДЖ – Товарни превози".
Четвъртата точка включва БДЖ да се раздели с излишните си активи. Планът е излишният подвижен състав, сгради, имоти
да бъдат продадени, като е предвидено от това да постъпят 69 млн. лв. Накрая се стига и до оптимизирането на дейността
на компанията. Това вероятно ще бъде свързано с освобождаване на хора и спиране на част от подвижния състав, но засега
не е ясно какви ще са мащабите. "Анализът показва, че в пътническите превози има около 600 излишни щата, колкото са
и в товарните превози. Ще се постараем освобождаването на длъжностите да става чрез естествено текучество, например
чрез пенсиониране на хора", обясни Владимиров. По неговите думи в двете предприятия в момента работят около 9 хил.
души.
Инфраструктура
Генералният директор на НКЖИ Милчо Ламбрев заяви, че персоналът в управляваното от него дружество вече е намален
значително и затова усилията ще отидат в други посоки. Той обясни, че има много отсечки, които не са рентабилни и НКЖИ
има повече разходи за тяхната поддръжка и охрана, отколкото приходи. "За тези отсечки първо ще се търси начин те да
бъдат отдадени на концесия. Вариант е да бъдат дадени на общините. Ако не бъде проявено желание, ще се премине към
консервиране и чак накрая ще пристъпваме към демонтиране", обясни Ламбрев.
Според Ивайло Московски инвестициите в инфраструктурата са ключова част от стратегията за развитие на железниците и
той ще разчита много на държавните инвестиции. "Няма как да искаме да повишим качеството на услугата си, ако
влаковете постоянно закъсняват заради проблеми с инфраструктурата", каза министърът. Той обясни още, че план
минимум е изграден на база сегашния финансов трансфер на държавата към БДЖ (около 500 млн. лв. на година), а
оптимистичният вариант ще може да се изпълни, ако бюджетът отпусне допълнителни средства.
Конкуренция
Министърът смята, че една от причините жп секторът да не е достатъчно конкурентен на пътния транспорт е разликата в
таксите. "При железопътния транспорт се плаща такса на всеки тон/километър или вагон/километър, което се явява
своеобразна тол-такса. При пътническия транспорт имаме само винетка от 1500 лв. за цялата година", каза Московски.
Според него това създава дисбаланси и е в ущърб на държавата. "Приходите от винетки в този размер не покриват
разходите на държавата за поддръжка на пътищата. В същото време ниската цена за автомобилните превозвачи им
позволява да отнемат голяма част от товарите", каза министърът. Според него тези дисбаланси ще се решат донякъде чрез
въвеждането на тол-таксите през 2018 г.
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√ Кабинетът пак иска да въведе нивомери при ведомствените бензиностанции
След като през февруари финансовият министър оттегли предложението си, сега то отново е на дневен ред
Министерството на финансите се върна към първоначалната си идея за тотален контрол върху дейността на т.нар.
ведомствени бензиностанции. На сайта на ведомството е качен нов вариант на Наредба Н-18, в който отново има
изискване да се монтират нивомерни системи с връзка към НАП на всеки съд, в който се съхранява гориво. Изключение
ще има само за най-малките обекти.
След остра реакция от страна на зърнопроизводителите и транспортните компании в началото на февруари финансовият
министър Владислав Горанов се отказа от допълнителния контрол върху ведомствените бензиностанции. Остана
единствено изискването за регистрацията им и за един месец се регистрираха над 6200 обекта при едва 315 преди това.
Тогава от НАП обясниха, че предстои "картографиране на бранша" чрез проверки, с които да открият и нерегистрираните
обекти.
До изтичането на крайния срок за регистрация - 9 март, бяха подадени данни за общо 12 335 съдове или съоръжения за
съхранение и зареждане с течни горива. Над 60% от обектите са в сферата на на селското стопанство. Малко над 11% от
собствениците работят в областта на транспорта, складирането и пощите.
Какво предвиждат промените
Още при въвеждането на регистрационния режим финансовият министър намекна, че вероятно това няма да е последната
промяна в наредбата и че "ако се прецени, че е необходимо", ще бъдат монтирани измервателни уреди - най-вероятно
при големите ведомствени бензиностанции със стационарни резервоари. В новата наредба обаче такова разграничение
няма. Липсва и анализ и обосновка.
Облекчение все пак им за най-малките обекти със съдове с обща вместимост до 1000 л те няма нужда да инсталират
нивомери и да поставят касови апарати. В първия вариант на наредбата ограничението бе до 500 л. Остава обаче другото
ограничение – от обектите да не се зарежда повече от 2000 л в рамките на календарна година, в противен случай ще трябва
да се поставят системите.
Зърнопроизводителите и транспортните компании, които основно притежават ведомствени бензиностанции, са на
мнение, че мярката е ненужна, скъпа и не се решава проблеми. От Асоциацията на зърнопроизводителите коментираха за
"Капитал Daily", че все още не са се запознали с новите текстове, но са твърдо против измервателните уреди. Според зам.председателя Ангел Вукодинов по-добре е да се затегне контролът върху търговците и вносителите, а не да се гонят хиляди
малки собственици.
Сроковете
Срокът за монтиране на нивомерните системи с връзка към НАП е 30 юни 2015 г. За подвижни резервоари (мобилни
автоцистерни) той е по-дълъг - 30 септември, а най-много време – до 31 декември 2015 г., е отредено за случаите, в които
става дума за зареждане на съоръжения или инсталации за производство или отопление.
От Министерството на финансите са категорични, че промени в наредбата няма да доведат до необходимост от
допълнителни финансови средства за бюджета. Също така не се въвеждат норми на правото на ЕС, поради което не се
налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
На икономически форум във вторник финансовият министър Владислав Горанов обяви, че въвеждането на новите
изисквания към ведомствените бензиностанции е част от мерките на правителството да намали сивата икономика. "Имаме
много резерви в сивата икономика, които ни помагат при липса на реален растеж на брутния вътрешен продукт да
реализираме повече приходи. За стотина дни ние успяхме да съберем близо 1 млрд. лв. повече спрямо миналата година
и да отчетем бюджетен излишък в края на първото тримесечие", каза финансовият министър.
Вестник Сега
√ Кабинетът се разцепи за извънредния гръцки данък за наши фирми
"Официалната" позиция на България се оказа обичайно писмо, което не е заведено никъде
Заместник финансовият министър Кирил Ананиев, вицепремиерът Меглена Кунева и външният министър Даниел Митов
засега не са уточнили каква позиция ще заеме България по новия гръцки данък.
Въпреки сериозния залог правителството няма единна позиция за въведения от Гърция превантивен данък върху всички
плащания от гръцки към български фирми. Между становищата на ресорните вицепремиери и министри има разнобой
дали България трябва да разчита на подкрепа от Европейската комисия (ЕК) и да действа по-остро, или да заложи на
двустранни преговори и разбирателство по "съседски". Заради лутането за подхода заетата от финансовото министерство
официална позиция по новото гръцко законодателство има статут на най-обикновено писмо и не е заведено като
официална жалба в Брюксел.
Това стана ясно на проведено вчера извънредно заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, което
трябваше да обсъди реакцията на България. Както "Сега" писа, Гърция реши да облага с превантивен данък от 26% всички
плащания от гръцки към български фирми с мотива, че сделките могат да са фиктивни. Данъкът ще може да се
възстановява след проверка в тримесечен срок. При този режим България и още две европейски страни с нисък
корпоративен данък - Ирландия и Кипър, са приравнени с офшорните. Миналата седмица финансовото министерство
обяви, че счита това законодателство за дискриминационно и е сезирало ЕК.
Липсата на съгласие какви мерки да се приемат лъсна още с първото изказване по темата на вицепремиера по
координация на европейските политики Меглена Кунева. Тя се опита да внуши, че България не трябва да се надява толкова
на подкрепа от Брюксел, а да действа повече на двустранно ниво. Кунева изтъкна, че Кипър вече е започнал такива
разговори, а Ирландия била заела изчаквателна позиция и нямало сигнали, че ще подкрепи България. След това
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вицепремиерът отвори темата и за ниската данъчна ставка у нас, която не се харесвала от отделни страни в Европа. "ЕК
винаги застава на страната на хармонизацията, не иска да има големи разлики между страните и предпочита данъчните
ставки да са близки", обясни тя в опит да убеди депутатите, че страната ни няма големи шансове да бъде чута в Брюксел.
"Тъй като законът в момента не се прилага, няма от какви действия да се оплакваме", заключи Кунева.
Позицията й предизвика критики и от страна на управляващите партии, и от опозицията. Според Менда Стоянова от ГЕРБ
търсенето на обезщетения впоследствие не е добър ход и България трябва да действа незабавно и превантивно. "Пониският данък не може да е повод за рестрикции", изтъкна тя. От финансовото министерство пък предупредиха, че
България не бива да храни илюзии, че може да постигне исканията си на етап изготвяне на поднормативната уредба за
прилагане на новото гръцко законодателство. Каквото и да пише в тези правила, те не могат да променят закона, изтъкна
зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев.
На позицията на Кунева, че България не трябва да разчита толкова на подкрепа на Брюксел, застана депутатът от БСП Румен
Гечев. Според него с ниската си ставка за корпоративния данък България няма да получи активно съдействие от ЕК. Затова
Гечев настоя България да извади на масата на преговорите и реципрочни мерки. "Дипломатически совалки се правят,
когато на масата има сложени различни алтернативи", аргументира се той. За обмисляне на реципрочни мерки се обявиха
и депутатът от ДПС Йордан Цонев, който счита за недопустимо приравняването на България на офшорна зона, както и
лидерът на Патриотичния фронт Валери Симеонов, който обаче счита, че натискът следва да е в Брюксел.
Въпросът кой да изготви реципрочни мерки на свой ред раздели управляващите. Меглена Кунева се опита да прехвърли
топката в парламента, като изтъкна, че нищо не пречи на депутатите да излязат с подобна законодателна инициатива. И
депутати от мнозинството, и представители на опозицията обаче считат, че не е работа на парламента да води
външноикономическите отношения на страната. От коментари в кулоарите в крайна сметка се разбра, че по евентуални
реципрочни мерки ще се работи на ниво експерти в изпълнителната власт. Депутатите стигнаха до консенсус и пратеното
от МФ писмо до Брюксел да бъде заведено като жалба от името на държавата за извършено от друга страна членка
нарушение на договора за функциониране на ЕС. По процедура срокът за получаване на мотивирано становище по
подобна жалба е 3 месеца, но от МФ твърдят, че щяло да има отговор в рамките на 1 месец. На базата на полученото
становище се решава дали да се подаде иск до съда на Европейския съюз. Алиосман Имамов от ДПС обаче предупреди,
че България не трябва да влиза в икономическа война с Гърция, защото няма да я спечели.
СМЕТКИ
По данни на финансовото министерство въвеждането на превантивния данък ще доведе до задържане на стотици
милиони евро по сделки между гръцки и български фирми. "Не трябва да се забравя, че става въпрос за облагане не на
печалбата, а за целия оборот по сделката. Годишният стокооборот между България и Гърция е 2.8 млрд. евро, при 26%
превантивен данък това се равнява на задържани за поне три месеца 800 млн. евро", коментира зам. финансовия
министър Кирил Ананиев. От икономическото министерство изтъкват, че законът засяга и 14 400 гръцки фирми,
регистрирани у нас.
√ Фирмите ще плащат по-високи глоби за бавене пред НАП
Работодателите ще плащат по-високи глоби, ако не подават навреме в НАП документите за осигурените си лица. Това е
едно от четирите предложения за законови промени, което временната парламентарна комисия за проверка на частните
пенсионни фондове ще направи, стана ясно вчера на нейно заседание. Санкциите и сега са коментирани като драконовски,
защото могат да стигнат до 5000 лв. за юридическо лице.
Останалите промени са свързани с намаляване на таксите, които дружествата удържат от клиентите си, и със засилване на
административния капацитет на Комисията за финансов надзор. Ще бъде разширена и дефиницията за свързани лица.
Парламентарната комисия е установила, че сега заради празнота в закона не може да се стигне до крайния акционер на
пенсионните дружества.
Предложението на КФН е таксите да се намалят поетапно с общо 40%. В момента се събират 5% от всяка вноска и 1%
инвестиционна такса годишно. Другото предложение на регулатора е пенсионните дружества да го уведомяват при всяка
промяна на над 1% от собствеността. В момента дружествата са задължени да правят това, ако промяната е над 10% от
собствеността.
Вчерашното заседание на временната комисия трябваше да е последно, но депутатите си насрочиха още едно за днес.
√ Бум на фирми на хора с увреждания заради привилегии в обществените поръчки
При търговете тези компании получават предимство, защото не са длъжни да отговарят на никакви изисквания за
доказване на опит, финанси и капацитет
В сектора на обществените поръчки се отвори широко нова врата за злоупотреби и изкривяване на конкуренцията.
Гласувани при кабинета на Пламен Орешарски промени в закона за обществените поръчки дават прекалено големи
привилегии на фирмите, в които работят хора с увреждания. От края на 2014 г. възложителите са длъжни да ползват такива
фирми при огромен брой търгове. В същото време законът им забранява да поставят към тях каквито и да е било
изисквания за доказване на опит, а офертите на останалите кандидати се отхвърлят служебно. Това е довело до истински
бум в регистрирането на нови фирми на хора с увреждания, показа проверка на "Сега".
От влизането на текстовете в сила агенцията е регистрирала 68 нови специализирани фирми, като броят им ежедневно
расте. За сравнение - за 10 години, от март 2005 г. до промените в закона, агенцията е регистрирала едва 123 дружества,
или около 12 фирми на година. Бумът в регистрацията идва на фона на хронични злоупотреби с издаването на ТЕЛК,
формални текстове за контрол от страна на агенцията и ниският й капацитет да извършва проверки. Включването в
регистъра на агенцията става на базата на заявление, в което фирмите трябва да докажат, че са наели определен процент
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хора с увреждания (минимум 30% от служителите при повечето заболявания), като тази информация подлежи на
задължителна проверка. Шефът на агенцията Минчо Коралски обаче признава, че последващ контрол дали служителите
са останали на работа трудно може да се извършва.
"Наистина имаме бум на тези заявления, на ден се налага да разглеждаме по пет такива искания. В същото време законът
не ни дава достатъчно инструменти за ограничаване на евентуални злоупотреби", коментира пред "Сега" Коралски. Той
изтъкна, че в част от случаите заявления подават изцяло новорегистрирани фирми без никаква предходна история. При
някои от тях за еднолични собственици или управители се посочват много възрастни хора, при други изискването за 30%
служители с увреждания се покрива лесно, защото са малобройни с по двама-трима служители. "Специализираните
предприятия и кооперации също поставят въпроса за въвеждане в законодателството на допълнителни изисквания, така
че да има гаранции, че специалната защита наистина се ползва от хора в затруднено положение", изтъкна още Коралски.
Според него е необходимо да се въведе последващ контрол, за да е сигурно, че хората с увреждания остават на работа във
въпросните фирми, като една от възможностите е агенцията да получи достъп до базите данни с регистрирани договори в
НАП. Коралски призна, че с хората, с които разполага, няма как да прави проверки на място. Общата численост на
персонала на агенцията е 24 души. "Въпреки проблемите не бива с мръсната вода да изхвърляме и бебето и механично да
се връщаме към стария режим", призова той.
Това са поредните промени в ЗОП, които се правят от предполагаемо добри намерения. До приемането им
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания имаха възможност да участват в изрично запазени за
тях обществени поръчки, но само след като предварително са обявили капацитета на дейността си. На база на тази
информация при изчерпателно посочен кръг от дейностите възложителите решават дали на следващата година да обявят
поръчка, предназначена само за тях. Фирмите на свой ред могат да участват само ако докажат, че имат сили да изпълнят
сами или в съдружие с други подобни дружества поне 80% от дейностите. Обявените по този ред поръчки през годините
се броят на пръсти, като от 2008 до 2011 г. броят им възлиза на едва 60, а обемът - на 20 млн. лв.
Сега обаче законът е отишъл в другата крайност. Според одобрените изменения възложителите вече са императивно
задължени да запазват за специализираните предприятия огромен брой поръчки, без да имат право на преценка. Този
режим вече се прилага за общо 385 дейности при 205 дейности в предходния списък. Така сред запазените за
специализирани предприятия поръчки вече фигурират масово предоставяни услуги като туроператорски дейности,
печатни услуги, програмиране и софтуерни услуги, счетоводни услуги, транспортни услуги и др. Показателна за промяната
на режима е статистиката на Агенцията за обществени поръчки за обявените по този ред поръчки. От януари насам броят
им е 129, като сред запазените за фирми на хора с увреждания търгове има такива за доставки на храни, на канцеларски
материали, за организиране на пресконференции и събития за публичност, за строителни дейности и др.
По всички тези поръчки възложителите са уточнили в обявленията, че обявените общи критерии за подбор на участниците
не важат за специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания. Така дори и по съответната поръчка да
има поставени минимални изисквания за финансово състояние или опит на кандидатите, за фирмите, регистрирани в
Агенцията за хора с увреждания, тези изисквания не важат. Те се допускат директно до оценяване на офертите. Ако тези
оферти отговарят на изискванията на възложителя, останалите - на нерегистрирани по специалния ред фирми, изобщо не
се разглеждат.
Не е ясно как при тези текстове може да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Проверка в регистъра на
обществените поръчки показва, че обемите при такива търгове съвсем не са малки. Сред последните обявени поръчки,
запазени за фирми на хора с увреждания, например е търг на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с
предмет "Изготвяне на детайлна спецификация, разработване, внедряване на софтуерното решение, доставка на хардуер
и обучение". Право на участие в процедурата имат фирми, които в последните 3 години са изготвяли минимум една
детайлна спецификация за ИТ инфраструктура (SRS) и имат минимум една доставка на софтуер. В обявлението изрично е
указано, че тези технически изисквания не се прилагат за участници, които са регистрирани като специализирани
предприятия в Агенцията за хората с увреждания. Прогнозната стойност по тази поръчка възлиза на 601 627 лв. без ДДС.
ИНИЦИАТИВА
Голяма част от специализираните предприятия, вписани в регистъра на агенцията след приемането на законовите
промени, са прясно основани фирми, показа проверка на "Сeга". Такава е например фирма "Виртос", вписана в търговския
регистър на 19 февруари 2015 г. На 24 март тя е включена и в регистъра на агенцията за хора с увреждания. Съгласно
регистрацията фирмата е еднолична собственост на родената през 1927 г. Венета Иванова. Тя ще се занимава с управление
на човешки ресурси, на деинституционализирани социални услуги, с разработване и прилагане на програми за обучение
и др. Някои от новоучредените фирми са регистрирани на адреси, на които съществуват други компании със същия
предмет на дейност. Така например създадената на 17 февруари 2015 г. и вписана в агенцията на 6 март фирма "Евро
проект партнърс", която ще се занимава с консултантска дейност по стопанско и друго управление, е регистрирана на един
и същ адрес с фирма "Перфект консулт", със същия предмет на дейност. При други фирми има и директна връзка на ниво
собственик. Така например "Семинари 2000", създадена през февруари и вписана в агенцията през март, е собственост на
Стелияна Петева, която притежава дялове в друга фирма, регистрирана на същия адрес. Предметът на дейност на двете
дружества съвпада почти на 100% - организиране на семинари, включва и туроператорски дейности, организиране на
пресконференции и др. Специализирана фирма в агенцията за хора с увреждания - "Грийн инвест ММ", е регистрирала
през март и бившата депутатка от БСП и настояща общинска съветничка в София Милка Христова.
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√ Кой ще атакува частни сделки ще е ясно след Великден
Реформаторите внесоха поправки на поправките на ГЕРБ
Сагата със злополучните промени в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), които дават право на главния прокурор да
атакува търговски сделки при увреден интерес на държавата, е на път да приключи безславно. ГЕРБ няма да оттегли
законопроекта си, но ще отложи окончателното му гласуване след Великден, обясни пред "Сега" шефът на правната
комисия Данаил Кирилов. Тогава ще бъде обсъден и внесеният преди ден от Реформаторския блок проект, с който
извънредните правомощия на главния прокурор се прехвърлят към министъра на финансите. От мнозинството
предположиха, че проектът на ГЕРБ ще бъде отхвърлен в залата, но същата се очертава и съдбата на проекта на РБ, тъй
като след главния прокурор Сотир Цацаров и финансовият министър Владислав Горанов обяви, че не иска извънредните
правомощия.
"Как министърът на финансите ще разваля сделки, които са извън юрисдикцията на България? Какви ще са правните
последствия от евентуални действия на министъра на финансите?", попита Горанов, като изтъкна, че и подсъдността, и
предметът на подобно оспорване са неясни. Повод за внасянето на извънредно законодателство бяха именно сделки,
сключени извън България - за продажбата на дяловете на Цветан Василев в БТК и още 5 дружества. Горанов изтъкна, че в
ГПК има текстове, които натоварват финансовото министерство да представлява държавата в съдебни спорове, при които
има отправени финансови претенции към България.
"Ако от ГЕРБ решат да си оттеглят законопроекта, ще решат от раз проблемите и на Цацаров, и на Горанов", каза вчера
пред "Сега" Димитър Делчев от РБ. От РБ признаха, че са внесли поправки на поправките на ГЕРБ, само за да парират
евентуалното приемане на герберския проект. Според реформаторите са налице сигурни знаци, че в ГЕРБ са разколебани
в собствения си проект. Обсъждането му не е предвидено в дневния ред на правната комисия тази седмица въпреки
първоначалното бързане. Насроченото за вчера заседание на комисията бе отложено. Снощи групата на РБ трябваше да
се срещне с главния прокурор, за да обсъдят ситуацията.
"Дори и да бъдат приети промените в ГПК, те не могат да предотвратят сделката за дружествата на Цветан Василев, тъй
като нямат действие със задна дата", обясни Делчев. Според него и сега има достатъчно механизми за стопиране на
съмнителни сделки - чрез запор на акциите от НАП или чрез сезиране на Комисията за защита на конкуренцията за
установяване на монополно положение. И двете действия вече бяха предприети. Делчев споделя мнението, че и сега
финансовият министър има право да защитава националните интереси, но в проекта на РБ тези правомощия били
разписани по-подробно.
В разпоредбите, предлагани от РБ, навсякъде "прокурор" се заменя с "финансов министър". Те дават възможност на
министъра да встъпи като страна по дело само ако се установи, че държавата или общината не са защитили интересите си.
Предвижда се да бъде отстранен от процеса, ако се докаже, че не защитава държавния интерес. Вместо досегашния текст,
че прокурорът "може" да встъпва по делото, се записва, че министърът "може да пожелае" да го направи.
Формулировката, която трябваше да задължи съдът да уведомява прокуратурата за дела от такъв характер, също се
променя. В проекта на РБ е записано, че вместо държавното обвинение ще бъде информиран министърът. Според проекта
на ГЕРБ прокурорът получаваше възможност да обжалва сделка, за която се смята, че ощетява държавата, независимо че
не е участвал в конкретното дело и безсрочно. В поправките на реформаторите пише, че обжалване може да има само в
законовия срок. Министърът ще има това право, дори да е бил отстранен от делото.
√ БДЖ записа в плана за оздравяване 1.9 млрд. лева и 12% съкращения
Минимум 210 млн. лева са инвестициите, заложени в оздравителния план на предприятията в "Холдинг БДЖ", обяви вчера
транспортният министър Ивайло Московски. Той представи стратегическия документ от 400 страници за развитието на
сектора през следващите 7 години. Общата сметка за нужните разходи обаче е далеч по-голяма и сумата набъбва до 1.910
млрд. лева. В тях влизат 210 милиона за нови вагони, 300 млн. лв. за кредиторите и 1.4 млрд. лева за модернизиране на
жп линията София-Варна.
Инвестициите от 210 млн. лева ще осигурят обновяване на вагоните и са разпределени по 30 млн. лв. всяка година, обясни
шефът на холдинга Владимир Владимиров. Предстои стратегията и планът за железниците да бъдат одобрени от
парламента. Едва тогава ще може да се заложат дългосрочни инвестиции, които ще се изпълняват независимо от това кой
ще е на власт, обясни министър Московски. Минимум 15 нови електромотрисни влака и 30 шинобуса иска да купи БДЖ.
Предложеният по-оптимистичен вариант - за 430 млн. лева, предвижда 30 модерни влака.
За погасяването на задълженията към кредиторите трябват 300 млн. лв. Ако се продаде "БДЖ Товарни превози", сумата
може да намалее до около 134 млн. лв., изчисли Владимиров. Сега дълговете на холдинга са около 560 млн. лв. Една от
стъпките е продажба и на ненужни локомотиви и състави за 69 млн. лева.
Засега в пътническите превози не се планира съкращаване на линии. Но десетина от товарните линии се оказват напълно
неефективни - някои вече са спрени, за други ще се търси концесия. Тези, които не се използват, гълтат пари за охрана, и
то често неефективна. Супероптимистичен сценарий очерта шефът на Националната компания "Жп инфраструктура"
Милчо Ламбрев. Изчисленията са, че "при възможност държавата да вложи 1.4 млрд. лв.", времето за превоз по линията
София-Варна ще падне от 6.50 на 5.50 часа. Министър Московски обаче веднага отбеляза, че е "скептично настроен" към
тази възможност.
Оптимизация във всички дружества и съкращения с около 12% е друга точка в плана. Работещите в пътническите и
товарните превози са общо 9600 души. 1200 от тях са "в повече" независимо дали ще се инвестира в системата. Това не
значи масови съкращения от утре, успокои Владимиров. Част от хората ще се пенсионират, разчита се и на "естествено
текучество".
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√ Жените вземат с 20% по-ниски заплати от мъжете
Жените в България вземат с 20% по-ниски заплати спрямо мъжете. Освен това намалява броят на заетите дами - през 2011
г. са били близо 1.4 млн., а през 2013 г. са с около 10 хил. по-малко. Тези данни бяха цитирани от зам.-министъра на труда
Лазар Лазаров в подкрепа на твърдението, че мъжете и жените не са равнопоставени у нас. По изискване на Брюксел в
момента министерството подготвя закон за равнопоставеността между половете.
Според последните данни на националната статистика все пак разликата в заплащането намалява - с около 1 процентен
пункт от 2012 г. насам. Мъжете са заети обикновено в преработващата промишленост и строителството, докато търговията,
образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа са преобладаващите сфери за жените. Това са секторите,
в които заплащането е по-ниско. В търговията са заети над 250 хил. жени. Освен че са по-ниско платени, те остават по-често
без работа и съответно получават по-ниски обезщетения и близо два пъти по-ниски пенсии. Според данните на МТСП за
миналата година безработните жени са около 200 хил., тоест с 46 хил. повече от мъжете. Над 76 хил. от безработните дами
са на пазара на труда повече от една година, като броят им спрямо 2013 г. се увеличава.
Според данни на социалното министерство близо 30% от работодателите у нас са жени.
√ Достъпът до БУЛСТАТ става безплатен
Достъпът до регистъра БУЛСТАТ ще бъде безплатен, а заявления за регистъра ще се приемат денонощно 7 дни в седмицата.
Разглеждането на заявленията и исканията ще става в еднодневен срок. Това предвижда проект за промени в Закона за
регистър БУЛСТАТ, огласен от Министерството на правосъдието във вторник.
Ако промените станат факт, регистърът ще бъде изцяло електронизиран. Новото производство, което ще се развива пред
него, предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите,
въз основа на които е извършена регистрацията му. Предвижда се още държавните органи, местната администрация и
организациите, които предоставят публични услуги, в това число и банките, да правят служебни справки в регистъра, а не
да изискват от хората писмени справки или удостоверения. Длъжностните лица, които не се съобразяват със забраната да
искат писмени справки, са заплашени с глоба от 100 до 500 лв. Очаква се промените да влязат в сила от началото на 2016
г.
√ Сметки: ДДС за електронните книги отвори кутията на Пандора в ЕС
Европейският съд забрани намалените ставки за печатни книги да се прилагат и за дигиталните
Решението на Съда на Европейския съюз от март за данъчното облагане на електронните книги във Франция и Люксембург
принуждава Европейската комисия да предприеме действия за реформи в европейските правила за ДДС. Според
Европейския съд дигиталните и печатните книги нямат нищо общо.
Книжните издания във Франция и Люксембург се радват на намалени нива на ДДС, съответно 5.5% и 3%. Но според
магистратите, които се произнесоха на 4 март, решението на двете страни да облагат със ставката за печатни произведения
и електронните книги противоречи на европейската директива за ДДС. Присъдата на Съда на ЕС бе посрещната враждебно
от културните министри на Франция, Германия, Полша и Италия (не и на Люксембург), които писаха до Европейската
комисия на 19 март с искане за преглед на регулациите за ДДС, така че да се уеднаквят данъчните ставки за всички книги,
публикувани във всички формати.
Страните членки настояват за спешни действия
"Молим Европейската комисия да предложи без забавяне промяна в европейското законодателство, която да разреши
намалени нива по ДДС за всички книги - печатни и дигитални", пишат четиримата министри. Люксембург не подписа
декларацията, въпреки че основните послания и позиции на страната по дигиталния единен пазар разкриват, че страната
споделя същата гледна точка. "Не можем да се вглеждаме само в електронните книги, цялата система на ДДС трябва да
бъде реформирана", коментира експерт в Брюксел.
Европейската комисия вече обмисля широка реформа. Говорителката по данъчната политика Ванеса Мок казва, че
"Европейската комисия възнамерява да разгледа въпроса като част от по-широка реформа в ДДС, която в момента се
подготвя. Надяваме се да можем да дадем скоро повече подробности".
Промени като тези в данъците, които са доста спорни, са сред най-трудно приложимите на европейско ниво, защото
изискват единодушие сред 28-те страни членки.
Засега обаче решението на Европейския съд трябва да се спазва. На Парижкия панаир на книгата в края на март френският
еврокомисар Пиер Московиси, който отговаря за икономиката и финансите, обяви, че ДДС за електронните книги във
Франция ще трябва да се върне на нивото от 20 процента от следващата година.
Страните членки често изразяват публично загриженост за правилата относно намалените ставки по ДДС в Европа. Онлайн
медии, електронни книги и дори центрове за езда във Франция се възползват от ниски ставки, обявени за незаконни от
Европейския съд. Европейската директива за ДДС ясно очертава секторите, които могат да се възползват от намален ДДС
- като водоразпределение, билети за културни и спортни събития, спа процедури и погребални услуги.
"Проблемът е, че всяка от страните членки има различни нужди и изисквания за ниски ставки по ДДС", коментира експерт.
Държавите искат да прилагат по-ниски нива в различни сектори - по време на последния преглед за ДДС от 2009 г. Гърция
настояваше за данъчни облекчения за селскостопанска техника, а Белгия - за строителство на училища.
Прилагането на намалените ставки също варира сериозно в различните държави от общността. В България например
единственият бизнес, който се възползва от намалено ДДС според европейското законодателство, са хотелите.
Люксембург и Малта пък гарантират данъчни облекчения за нощните клубове.
Данъчен дъмпинг
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Страните членки, повечето от които подкрепят реформа в европейската директива за ДДС, са на мнение, че правилата за
прилагане на намалени ДДС ставки трябва да бъдат по-гъвкави в случаите, когато съревнованието между страните по
отношение на данъците не съществува.
"Гледната точка на страните е, че намаляването на ДДС в някои сектори не се отразява върху вътрешния пазар", коментира
експерт пред ЮрАктив. "Това кара държавите да се чувстват прекалено ограничавани", добавя той.
Тази оценка със сигурност важи за определени сектори, където данъчната конкуренция между страните не може да
съществува - не е така лесно да се купуват фризьорски или почистващи услуги, от друга страна, за да се възползваш от пониския данък.
Но при дигиталните услуги по-трудно се доказва отсъствието на конкуренция. "Франция бе победена в собствената й игра
за намаляване на ДДС за електронните книги, защото се надяваше да вземе част от пазарния дял на други страни членки,
но Люксембург намали ДДС дори повече от французите", отбелязва експерт. Точно по тази причина американският гигант
в електронните книги "Амазон" установи европейската си централа в Люксембург. От януари 2015 г. обаче ДДС вече се
плаща в страната на покупката, а не на продавача.
В отговор на оплаквания от малки и средни предприятия Европейската комисия в момента проучва възможните
отрицателни ефекти върху бизнеса. Новите правила обаче особено затрудняват малкия и средния бизнес, защото се
отнасят както за големите компании, така и за самоиздаващите се писатели в електронен формат или пък за дребни
занаятчии, които например изработват ръчни плетива и ги продават онлайн.
Преговорите за реформа на директивата за ДДС вероятно ще продължат дълго време, преди всички страни да бъдат
удовлетворени, още повече като се има предвид, че всяка промяна в европейското данъчно законодателство се приема с
пълно единодушие на 28-те страни от общността. Така че по всяка вероятност дигиталните публикации ще подлежат на
нормални ставки по ДДС още дълги години.
У НАС
На няколко пъти без успех книгоиздателите организираха инициативи, в които настояваха да се намали ДДС за книгите по
примера на Франция, Чехия, Великобритания, Полша, Австрия, но не успяха. Новата им идея е държавата да отделя повече
пари за библиотеките, за поддържане на книжния им фонд. По изчисления на издатели от продажба на книги държавният
бюджет получава годишно около 15 милиона лева, а отделя за около 9000 библиотеки 9 000 000 лв. В същото време кина,
театри и др., които внасят по-малко в бюджета, са дотирани с милиони годишно.
Вестник Преса
√ Може да съдим Гърция заради новия данък
Налогът за гръцки фирми работещи с България може да ни донесе 1,5 млрд.лева загуби
Министерство на външните работи, Министерство на икономиката и аз ще работим за решението на проблема за новия
гръцки данък.
Това декларира вицепремиерът Меглена Кунева във връзка с решението за новия 26-процентов налог за гръцки фирми
работещи с Кипър, България и Ирландия, който иска да въведе гръцкото правителство.
„Смятаме, че няма никакви възражения по дипломатическата работа и трябва да се направят срещи с гръцкото
правителство“, обясни Кунева пред парламентарната комисия по бюджет и финанси, предаде "Фокус". Тя поясни, че
трябва да се иска информация от всички български институции за това какви ще бъдат последиците от новия данък, за да
се покаже на всички, че има силна политическа воля от страна на парламента.
Кунева каза още, че не вижда, защо да не се поиска становището на ЕК. „Трябва да направим всички по силите си”, добави
тя.
"Ясно е че европейската бюрокрация няма да реши проблема бързо", коментира председателят на ПГ на Патриотичния
фронт Валери Симеонов. Той изрази позиция, че „тежката артилерия” на България трябва да бъде насочена към
европейската администрация и ако трябва дори министър-председателят Бойко Борисов да отиде на преговори, защото
България губи пари.
По думите на Симеонов, необходими са ответни мерки срещу Гърция. „Целта на гръцкото правителство е насочена към
ускорено усвояване на средства”, каза той и подчерта, че България трябва да защитава националния си интерес. Той
предложи в рамките на заседанието на комисията да се обсъдят и санкциите срещу Русия.
Според зам.-минисърът на финансите Кирил Ананиев, на този етап не трябва да има санкции срещу Гърция заради новия
налог.
"Ние трябва да извървим целият дипломатически път, а не да правим същото, което прави Гърция, за да търсим някаква
компенсация", посочи Ананиев, цитиран от "Фокус". Всички мотиви на министъра на финансите и правителството по казуса
за Гърция са база на принципите на европейското право, допълни той. "Ако не стане по дипломатическия път си
продължаваме процедура по пътя, който ни води до съда в Люксембург", каза Ананиев.
По думите му на този етап не може да се каже, какви ще са преките загуби за България, защото на практика гръцкият закон
все още не е влязъл в сила. Според него стокооборотът между България и Гърция е 2,8 млрд. евро и като се наложат 26%
като данък това са около 1,5 милиарда лева загуби, породени от този данък.
Според председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова пред страната ни има два варианта: въвеждане на правила,
така че българските интереси да не бъдат засегнати, или просто страните членки на ЕС да бъдат изключени от действието
на гръцкия закон, както това е в България и много други европейски държави. ЕК ще застане на наша страна в този случай,
изрази увереност Стоянова и бе категорична, че по-ниската данъчна ставка не може да бъде повод за подобни санкции от
страна на Гърция.
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Българският посланик още в първия ден след публикуването на промените в Държавен вестник е имал разговори с
гръцкото финансово министерство, като в отговор на своите притеснения сме получили уверение, че вносителите на закона
са осъзнали последствията и са обещали редакция, съобщи външният министър Даниел Митов. За момента тази обещана
редакция обаче не ни устройва, тъй като касае единствено намаляване на срока, за който средствата от данъка в размер
на 26% следва да се задържат, докато сделките бъдат изследвани. По време на заседанието депутати и министри се
обединиха, че страната ни трябва да се задейства активно и във връзка с получаване на становище на Европейската
комисия относно казуса, което да бъде допълнително "оръжие" в преговорите с Гърция.
Правилно беше казано да не се надяваме, че ЕК ще работи много срещу Гърция, обяви депутатът от БСП Румен Гечев,
визирайки изказване на Меглена Кунева относно общата политика на ЕК за еднакви данъчни ставки в ЕС. Продължава се
политиката за хармонизация на данъчната политика и тези ниски данъци от 10% в България за лица и фирми няма да бъдат
защитавани от ЕК, предупреди Гечев. Втората причина, поради която според него от ЕК "ще си затварят очите" за Гърция е
фактът, че с този данък гърците се опитват да си осигурят допълнителен източник на финансиране. В противен случай ще
трябва немските и френските банки да го направят, каза той. Гечев отправи остра критика и към фактът, че външният ни
министър все още не е привикал по този въпрос гръцкия посланик. В отговор Митов отвърна, че това е сторено, макар порано в изказването си изобщо да не повдигна този въпрос.
Срещу същността на гръцкия закон остро възрази и депутатът от ДПС Йордан Цонев. Ако някой денонсира европейските
норми, ние сме в правото си да постъпим по същия начин, каза Цонев и също изрази позиция, че облагането ще е факт,
дори ЕК да стартира процедури. "Трябва да вървим по пътя на дипломацията, но със съответната мярка, сложена на масата
веднага. Ако това не се направи, няма да имаме успех", заяви той. Цонев обясни, че когато България е изготвяла т.нар.
закон за офшорките в миналия парламент, е установено, че подобни санкции от страна в ЕС към офшорни зони извън съюза
има само в Испания и то в размер на няколко процента, докато в момента Гърция се опитва да въведе санкция от 26% и то
към страни-членки на ЕС.
√ Комисията за КТБ готова с публичен доклад след 3 месеца
Има нужда от още данни за инспекциите на място в банката, обяви Десислава Атанасова
Всички изводи от доклада на комисията ще бъдат публични и ще са готови след 3 месеца. Необходима ни е още
информация, която сме поискали от БНБ. Има нужда от още данни за инспекциите на място в КТБ. Това съобщи пред
журналисти председателят на временната комисия за КТБ Десислава Атанасова, след близо 4-часовото заседание на
комисията, предаде БГНЕС.
От думите на Атанасова стана ясно, че членовете на комисията са формулирали някои въпроси към ДАНС в лицето на
председателя й Димитър Георгиев и към директора на Дирекция "Финансово разузнаване" към службата. Представителите
на ДАНС са поканени и на следващото заседание на комисията, за да дадат отговори на информация, която членовете на
временната комисия за КТБ са поискали от тях.
"Поставихме въпроси, които ще изяснят начина, по който се е събирала, обобщавала и анализирала информация в ДАНС
през периода 2009-2014 г. Поискали сме и анализ на нормативната база, така че предложенията ни към парламента, когато
комисията приключи работа, да бъдат формулирани с оглед на разширяване на обхвата на определени институции, които
наблюдават финансовата и икономическа стабилност на държавата, а и по отношение на контрола", заяви Атанасова. Тя
отказа да оповести повече подробности от заседанието на комисията, предвид факта, че то бе закрито за медии.
√ Ивайло Калфин: Равнопоставеността между половете ще се включи във всички политики
Статистиката у нас отчита тенденция към намаляване на дела на заетите жени
Равнопоставеността между половете ще бъде включена във всички държавни политики, съобщи в Правец
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, предаде БГНЕС.
Калфин говори на изнесеното заседание на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към
Министерския съвет, на което бе обсъден проектът на закон за равнопоставеност между жените и мъжете, съобщиха от
МТСП.
"В следващите два месеца МТСП ще проведе широка дискусия с всички заинтересовани страни относно проекта на закона",
посочи министър Калфин. Той увери, че всички добри идеи ще бъдат включени в проекта, който екипът на МТСП ще
подготви за обществено обсъждане. Министърът подчерта, че приемането на този нормативен акт е приоритет за
българското правителство. "Целта е приетият закон за равнопоставеност на жените и мъжете да бъде достатъчно добър,
да съдържа реални мерки и да получи широка подкрепа", поясни вицепремиерът.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров акцентира върху значението на равнопоставеността
между половете за постигане в Европейския съюз на икономически растеж.
Той представи данни на Националния статистически институт, които отчитат тенденция към намаляване дела на заетите
жени у нас. Средната работна заплата на жените е по-малка в сравнение с тази на мъжете, отчита статистиката. През 2012
г. разликата в заплатите е около 21%, а през 2013г. намалява до 20%. Заетостта на мъжете е най-висока в преработващата
промишленост и строителството, докато търговията, образованието, хуманното здравеопазване и социалната работа са
преобладаващите сфери за заетост при жените.
Изнесеното заседание на Националния съвет се осъществява с финансовата подкрепа на програма ПРОГРЕС на
Европейската Комисия по проект "Равенство във вземането на решения в икономиката". Проектът цели да подпомогне
националната политика за равенство между половете, като насърчи равнопоставеността между жените и мъжете във
вземането на решения в икономиката.
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Вестник Монитор
√ 1,5 млрд. лв. загуба за бизнеса заради гръцкия данък
Българският бизнес може да изгуби над 1,5 млрд. лева заради налагането на 26% данък върху сделките и трансакциите от
България към Гърция. Това съобщи заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев, цитиран от БНР.
Реално данъкът ще бъде наложен единствено на сделки, които са фиктивни, но ще бъде авансово удържан от всички
сделки. Така, докато доказват съществуването на сделката, българските предприятия няма да могат да ползват парите си,
обясни Ананиев.
Премахването на данъка в Гърция може да бъде атакувано в съда в Люксембург. „Ние вървим по дипломатически път,
вървим също и с разговорите с Европейската комисия. Ако не стане по дипломатически път, продължаваме си процедурата
по пътя, който ни води до съда в Люксембург”, каза Ананиев. Стокооборотът между двете страни е 2,8 млрд. евро. 26% това са някъде малко под 800 млн. евро или около 1,5 млрд. лева, изчисли зам.-министърът.
Вестник Стандарт
√ Връзват с НАП цистерните с над 1000 литра гориво
Резервоарите дистанционно ще изпращат данни до приходната агенция
Нови по-строги правила за отчитане и контрол на ведомствените бензиностанции предлагат от Министерството на
финансите. След като вече беше направен регистър на всички цистерни с горива в страната, от които се зареждат машини
и транспортни средства за собствена сметка, сега тези резервоари ще трябва да бъдат вързани дистанционно с НАП.
Стационарните подземни или неподвижно прикрепените към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, ще трябва
да отчитат зареждането с горива за собствени нужди чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП), като данните
трябва да се предават дистанционно на НАП. Това гласи проект за промени в наредбата за отчитане на продажбите в
търговски обекти. Подвижните резервоари (мобилни автоцистерни) също ще трябва да отчитат зареждането чрез ЕСФП,
като се допуска да не се използва нивомерна система.
В наредбата е предвидено и изключение, когато става въпрос за малките цистерни с вместимост до 1000 литра, ако общото
заредено количество гориво от тях за календарна година е до 2000 литра. В тези случаи зареждането няма да се отчита
чрез ЕСФП или средство за измерване, а собствениците на съдовете ще трябва да подават данни до НАП за получените
количества гориво.
Специален ред е предвиден и за горивата, с които се зареждат съоръжения или инсталации за производство или
отопление. В тези случаи ще трябва да се постави разходомер или нивомерна измервателна система на съдовете. А
данните за използваното гориво ще трябва да се предават дистанционно на НАП на всеки 24 часа чрез данъчен терминал
за гориво (ДТГ). Данъчният терминал за гориво се състои от процесор, енергонезависима памет и GPRS модем като обемът
на паметта трябва да е не по-малък от 1000 дневни отчета. ДТГ работи със собствен часовник календар. В наредбата е
предвиден гратисен период, в който новите изисквания трябва да се изпълнят. Стационарните резервоари над 1000 литра
трябва да се вържат с НАП до 30 юни 2015 г. Мобилните цистерни трябва да направят това до 30 септември 2015 г. А на
резервоарите, от които се зареждат инсталации за производство или отопление, трябва да се поставят нивомери до 31
декември 2015 г. Целта на промените е за се затегне контролът за да не може да се укриват ДДС и акцизи за горивата.
Анализ на МФ сочи, че 30% от горивата в страната са продавани нелегално. Бензиностанциите отдавна са вързани с НАП.
А от Българската петролна и газова асоциация настояваха да се въведат еднакви правила по отношение на
бензиностанциите и цистерните с гориво за собствена сметка.
investor.bg
√ Три министерства и Кунева ще търсят решение за новия гръцки данък
Българският бизнес може да изгуби около 1,5 млрд. лева заради налагането на данъка
"Министерството на външните работи, Министерството на финансите, Министерството на икономиката и аз ще работим
за решението на проблема за новия гръцки данък". Това каза днес вицепремиерът по координация на европейските
политики Меглена Кунева на заседание на парламентарната комисия по бюджет и финанси, цитирана от пресцентъра на
"България на гражданите".
Гръцкото правителство възнамерява да наложи нов данък върху фирми от България, Кипър и Ирландия, които имат
търговски взаимоотношения със страната. Атина планира да заложи 26% данък при източника.
Българският бизнес може да изгуби около 1,5 млрд. лева заради налагането на данъка, предупреди заместник-министърът
на финансите Кирил Ананиев, който също участва в заседанието на бюджетната комисия, цитиран от БНР.
Реално данъкът ще бъде наложен единствено на сделки, които са фиктивни, но ще бъде авансово удържан от всички
сделки. Така, докато доказват съществуването на сделката, българските предприятия няма да могат да ползват парите си,
обясни Ананиев.
Според него премахването на данъка в Гърция може да бъде атакувано в съда в Люксембург.
„Ние вървим по дипломатически път, вървим също и с разговорите с Европейската комисия. Ако не стане по
дипломатически път, продължаваме си процедурата по пътя, който ни води до съда в Люксембург. Принципно
стокооборотът е 2,8 млрд. евро. 26% - това са някъде малко под 800 млн. евро, или около 1,5 млрд. лв.“, каза той.
Кунева подчерта, че трябва да се усилят дипломатическите усилия и диалога между България и Гърция и изрази готовност
за активни действия.
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Тя обяви, че е провела предварителни разговори, от които може да обобщи, че има нагласа за дипломатическо решаване
на въпроса.
Вицепремиерът посочи още, че към момента все още няма ясна процедура и критерии как точно да се прилага законът,
затова именно сега е моментът София да настоява за промени.
Кунева обаче изрази и съмнение, че поради преговорите, които води южната ни съседка, в близките седмици може да не
се стигне до диалог за решението на този проблем.
„Ирландия заяви, че няма да предприеме засега никакви действия по този въпрос. Кипър предприема политическа среща
на най-високо ниво. В България все още няма посещение на никакво ниво и трябва да наваксаме в това отношение“, каза
още вицепремиерът, цитирана от агенция „Фокус“. Според нея Кипър ще водят преговори само на двустранно ниво и няма
да търсят решение чрез европейските си партньори.
Кунева припомни, че България е сигнализирала Европейската комисия за казуса. По думите ѝ ЕК би трябвало да защити
българската позиция, защото политиката ѝ е насочена към хармонизация и по-ниски данъчни ставки.
√ Депутатите в спор как да се представя доходността на пенсионните фондове
Комисията за пенсионните фондове в НС започна изготвянето на работен вариант на доклад с препоръки и
предложения
Депутатите от временната парламентарна комисия за проучване на състоянието на пенсионните дружества не стигнаха до
решение за това каква терминология да се използва пред обществото и в рекламните материали на пенсионните фондове,
когато се дава информация за доходност – дали да се говори само за номинална, или да се дават данни за реалната и
номиналната доходност.
Според Нестимир Ананиев от Реформаторския блок проблемът с разминаването в информацията за доходността може да
се реши с изясняването на използваната терминология. По негово мнение трябва да се използва финансов език, който е
разбираем за хората.
Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт обясни, че идеята на неговото предложение е да се разсее тиражираната
теза, че дружествата са управлявани лошо, защото реалната доходност по някои изчисления била отрицателна.
В крайна сметка временната комисия остави решението за това каква терминология да се използва за доходността на
експертите в работната група, която бе създадена между Комисията за финансов надзор (КФН) и пенсионните дружества.
Междувременно заместник-председателят на КФН Ангел Джалъзов предложи при термина реална доходност освен един
индикатор – инфлацията, да се прибави и втори – за парично претеглена доходност, което ще доведе до консенсус между
КФН и дружествата. Джалъзов уточни, че работната група все още изяснява казуса с методиката за изчисляване на
доходността и предстои да се коментира формулата.
Комисията започна с обсъждането на работен вариант с конкретни препоръки и законодателни предложения, които да
бъдат обобщени в окончателен документ.
На днешното заседание председателят на комисията Корнелия Нинова даде старт на дебатите по предложения на
депутати членове на комисията. Единодушно бе прието предложенията да се дебатират и приемат едно по едно.
Окончателният доклад за работата на комисията се очаква след края на депутатската ваканция за Великден.
Припомняме, че временната комисия бе създадена през февруари със срок на действие един месец, но впоследствие той
бе удължен до 30 април.
Председателят Корнелия Нинова заяви, че комисията ще излезе не само с препоръки, но и с конкретни законодателни
предложения относно предмета на дейност, а именно - състоянието на пенсионните дружества и регулаторната рамка.
Комисията подложи на обсъждане и темата с изясняването на собствеността на дружествата. Бе прието в доклада да се
запише, че комисията вижда празнота в законовата рамка по отношение на изясняването на собствеността на пенсионните
дружества.
Временната комисия постави на обсъждане и темата за прехвърлянето на вноските за втора пенсия в Сребърния фонд,
каквото е последното предложение на Министерството на финансите. Но в последна сметка народните представители
решиха, че това ще бъде политическо решение, а и се очаква политическите партии да излязат с позиции по въпроса.
√ Качеството на туристическата услуга ще бъде гарантирано със закон
Министерството на туризма работи и за създаването на финансов механизъм, който да насърчава инвестициите в
туризма
Министерството на туризма подготвя промени в Закона за туризма, с които да бъде повишен контролът върху
подобряването на качеството на услугата, съобщи министър Николина Ангелкова по време на изнесеното заседание на
Съвета за развитие на регионите в Смолян.
Промените ще помогнат и за кадровото обезпечаване на индустрията и за намаляване на административната тежест за
бизнеса, коментира още тя, цитирана от пресцентъра на Министерството на туризма.
Ангелкова уточни още, че се работи и за създаването на специален финансов механизъм за насърчаване на инвестициите
в туризма. В момента се проучват добрите практики в страните с опит в тази дейност.
„Разработихме и културно-исторически маршрути, които да фокусират вниманието на национално ниво и да спомогнат за
по-доброто представяне на регионите и подобряване на връзката между тях“, обясни министърът по време на
заседанието.
Според нея туризмът е една от най-перспективните алтернативи на традиционните производства и може да промени
облика на цели региони. За пример Ангелкова посочи реставрираната крепост „Цари Мали град“ край Белчин, която
привлича по половин милион туристи годишно.
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„От откриването на реставрирания обект до момента са издадени 17 разрешителни за строеж и са разкрити нови 145
обекта за настаняване и подслон“, допълни още тя.
През 2014 година в Смолян са реализирани 22 млн. лева приходи от туризъм, отбеляза Ангелкова. По нейни думи в региона
най-перспективен е планинският туризъм, но не трябва да се работи само за насърчаване на зимните спортове, а и на
алтернативните форми на туризъм в планината – пешеходен, рекреативен и приключенски туризъм, както и планински
екотуризъм.
√ Предлагат регистърът БУЛСТАТ да стане изцяло електронен от 1 януари 2016 г.
Достъпът до информацията в него чрез интернет да бъде безплатен, предвижда законопроект на Министерството
на правосъдието
Регистърът БУЛСТАТ* да стане изцяло електронен, а достъпът до информацията в него чрез интернет да бъде безплатен.
Това предвижда проект на Министерството на правосъдието (МП) за изменение и допълнение на Закона за регистър
БУЛСТАТ.
В съобщение до медиите от ведомството информират, че предложенията вече са публикувани на сайта на министерството
за обществено обсъждане. Предвижда се промените в закона да влязат в сила от 1 януари 2016 г.
Изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ, предвижда водене на дело в електронна форма
за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му,
поясняват от МП.
Новата опция ще позволи приемането на заявления и искания, подавани по електронен път, практически без прекъсване
- 24 часа, 7 дни в седмицата. Разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок, добавят от
правосъдното ведомство.
Друга съществена промяна се отнася до публичния достъп до регистър БУЛСТАТ. Достъпът чрез интернет до информацията
в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на Агенцията по вписванията (АВ)
писмени справки и за издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса съобразно Тарифата за държавните такси,
събирани от АВ.
Именно АВ води и поддържа регистъра като единен национален административен регистър и осъществява дейности по
вписванията в него, както и издаването на справки и удостоверения за вписаните обстоятелства.
С цел намаляване на административната тежест за гражданите в законопроекта се въвежда задължение за държавните
органи, за органите на местното самоуправление и местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването
на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, служебно да проверяват
вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.
„Ако е посочен ЕИК по БУЛСТАТ, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната
администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи
обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в Регистър
БУЛСТАТ. Забраната се прилага и за възложителите по чл. 7 от Закона за обществените поръчки, които са извън тези,
изброени в изречение първо“, гласи текстът на предложената нова ал. 4 на чл. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
Това задължение е скрепено със санкция за неспазването му, чието систематично място се предлага в глава шеста от
закона, регламентираща административнонаказателната отговорност за задължените по закона лица. Там пише, че „за
нарушение на чл. 6, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.“
* БУЛСТАТ е основният регистър, използван от останалите административни регистри и информационни системи за единна
идентификация на всички юридически и други единици, извършващи дейност в страната.
√ Кабинетът предвижда нова дирекция в Агенция „Митници”
Звеното ще извършва стратегически анализи и прогнози, а числеността в Централно митническо управление ще
спадне с 13 души, предлага финансовият министър
Намаляване на щата в Централно митническо управление в рамките на общата численост на персонала на Агенция
„Митници” с 2% и създаването на нова специализирана дирекция, която да изготвя стратегически анализи и прогнози. Това
предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Агенция „Митници”.
Предложенията прави министърът на финансите Владислав Горанов. Те са публикувани на сайта на Министерството на
финансите. Основната им цел е засилване на административния капацитет на митниците чрез постигане на по-ефективна
координация между структурните звена в агенцията, подобряване на работните процеси и утвърждаване на оперативни
процедури, свързани с документооборота и организацията на работа.
С проекта не се променя численият състав на Агенция „Митници”, а числеността на Централно митническо управление в
рамките на общата численост на персонала на Агенция „Митници”. Измененията се изразяват в намаляване на
предвидените щатни бройки и за отделни структурни звена в Централно митническо управление.
Постановлението на МС предвижда създаване на дирекция „Стратегически анализи и прогнози“, в която ще работят 16
души, и намаляване числеността на персонала в Централно митническо управление с 13 души, или с 2%, до 588 души от
601 души.
Промените са продиктувани от рационалното разпределение на числеността на персонала между централното и
териториалното ниво на управление, целящо по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на Агенция
„Митници” чрез повишаване на административния капацитет и засилване на контролните функции на митниците, пише в
мотивите.
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Дирекцията „Стратегически анализи и прогнози” се предвижда да разработва стратегически документи относно
информационно-аналитичната дейност на агенцията и да предлага дългосрочни и средносрочни приоритети. Една от
основните предвидени функции на дирекцията е да извършва анализи и да осъществява експертно-аналитична оценка
при формирането на концепции във връзка с осъществяване на дейността на Агенция „Митници”.
Новото звено ще подпомага директора на агенцията, ще формулира целите й, ще планира изпълнението им и ще оценява
ефекта от постигането им. Дирекцията ще разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на
процесите на стратегическото планиране, пояснява финансовият министър в своя доклад до МС.
С постановлението се актуализират и прецизират функциите на дирекциите „Административно обслужване“, „Финансовостопански дейности и управление на собствеността”, „Правно-нормативна”, „Митнически режими и процедури”, „Акцизи”,
„Тарифна политика” и „Последващ контрол” в Централно митническо управление.
Промените в числеността са отразени в таблицата:

Таблица: Investor.bg
Предложенията са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите. Становища по проекта могат да
се изпращат до 21 април, включително.
√ МВР иска още 18 млн. лева за обезщетение на освободени служители
Парите трябва да дойдат от преразпределяне на разходите в централния бюджет
18 млн. лева допълнително към бюджета на Министерството за вътрешните работи да бъдат отпуснати тази година за
плащане на обезщетения на служителите с прекратени правоотношения, предлага проект на Постановление на
Министерския съвет, публикувано за обществено обсъждане.
В доклада на министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, прикачен към проекта на постановлението, е описано,
че средствата трябва да дойдат от преструктуриране на разходите в централния бюджет.
Към края на февруари неизплатените задължения на структурите на МВР към служителите надхвърлят 11 млн. лева,
посочва още Бъчварова. Тя напомня и че по закон обезщетенията трябва да бъдат изплатени в срок от три месеца.
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От 18-те млн. лева най-голямата сума е предвидена за освободени служители в областта на защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред – 12,2 млн. лева. В сектора пожарна
безопасност и защита на населението при бедствия ще бъдат насочени 2,3 млн. лева. На бивши служители в областта на
граничния контрол и регулиране на миграционните процеси ще бъдат разпределени 1,8 млн. лева.
По Закона за МВР при прекратяване на служебното правоотношение държавните служители имат право на обезщетение
в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
За изпълнение на постановлението за увеличаването на разходите на МВР ще отговарят министърът на финансите и
министърът на вътрешните работи, е записано още в заключителните разпоредби на проекта.
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