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Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Дневник
√ Държавата приложи закона спрямо "Лукойл"
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/07/27/1130187_durjavata_priloji_zakona_spriamo_lukoil/
Лицензът на рафинерията в Бургас е отнет и тя ще спре да работи, докато не монтира измервателни уреди.
Представители на пазара не са притеснени за доставките на горива, но експерти не изключват това да доведе до повисоки цени заради високото търсене в летния сезон.
Бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" спира производството на горива за неопределен период от време, след като
Агенция "Митници" отне лиценза й за данъчен склад. Без такъв вече е и нефтеният терминал на завода "Росенец".
Причината е, че не са поставени измервателни уреди, както изисква Наредбата за данъчните складове. Срокът за това
изтече още през септември миналата година. Отнемането на лицензите идва в момент, в който България и Русия имат
противоречия по някои енергийни проекти - срещата в арбитражния съд в Париж заради АЕЦ "Белене", както и отказът
да се даде екологична оценка за "Бургас - Александруполис".
Финансовият министър Симеон Дянков и шефът на Агенция "Митници" Ваньо Танов са категорични, че спазват закона и
повече отсрочки няма как да има. Дългоочаканият коментар на Бойко Борисов дойде в ранния следобед. Той заяви, че
на нова среща днес ще бъде дадена последна възможност за разсрочване.
"Те имаха достатъчно време, за да предприемат действия по изпълнението на закона. Няма възможност за
отсрочка"
Ваньо Танов, директор на Агенция "Митници"
"Не съм притеснен за пазара на горива, тъй като има 420 вносителя. Големите фирми са еднакви пред закона и
всички трябва да го изпълняват"
Симеон Дянков, финансов министър
"Законът е еднакъв за всички. Щ е бъде дадена последна възможност за евентуален график , за да може
рафинерията да изпълни изискванията"
Бойко Борисов, премиер
"Ние сме законопослушни, изпълняваме указанията, в авариен режим на работа сме и за момента спираме"
Валентин Златев, генерален директор на "Лукойл България"
Вестник Класа
√ Кредитите на бизнеса вече са по-евтини отпреди кризата
http://www.klassa.bg/news/Read/article/176488_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%
B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D1
%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8+%D0%BA%
D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
Кредитите за бизнеса станаха по-евтини, отколкото бяха преди кризата. Според статистиката на Българската народна
банка (БНБ) за юни лихвените проценти при всички видове заеми за компании до и над 1 млн. евро са по-ниски,
отколкото през същия месец на 2008 г. Така в края на полугодието най-изгодни за бизнеса са били заемите над милион
евро. Дружествата, изтеглили крупни супи с повече от шест нули в лева, са спестили 1.58 на сто от лихвата спрямо същия
месец на 2008 г. до 8.16%. Отпусканите в евро средства пък са били с 0.36 на сто по-евтини до 8.04%. Данните показват,
че по-малките бизнес кредити под милион евро също са излизали по-евтино, като през юни договорите в лева са били с
лихва от 9.54 на сто или с 0.6 процентни пункта по-ниски, а тези в евро с 0.14% до 8.59 на сто.
Въпреки че лихвените нива са по-ниски от предкризисния период, явно бизнесът все още не смее да тегли средства от
банките. Това се потвърждва и от данните на централната банка, които излязоха преди дни и отчетоха минимален ръст
на фирменото кредитиране за пореден месец. Отпуснатите заеми към бизнеса в края на юни са били за 928 млн. лв.,
което е минимален ръст от 4.1% на годишна база. Освен това делът на необслужваните и преструктурираните заеми на
компаниите все още е най-голям в банковата система. Те са 5.008 млрд. лв от общо 8.25 млрд. лв., като само за месец
увеличението бе с 219 млн. лв.
Както при бизнеса и в сегмента на жилищното кредитиране, заемите са по-евтини или на нивата отпреди кризата.
В момента домакинства, които имат желание да закупят имот с ипотечен кредит в лева, плащат средна лихва от 8.35 на
сто или с близо 0.5% по-ниска спрямо юни 2008 г. Тези пък, които са избрали еврото като валута за сключване на
договор, ще плащат малко по-скъпо спрямо юни 2008 г. или 7.92 пр.п., което е отново 0.5 на сто разлика, но този път във
възходящ тренд. По-ниските ставки и тук не са повлияли силно на домакинствата, като през шестия месец на годината
ипотечното кредитиране отчита мижав ръст от 2.5%.
Въпреки че лихвените нива при отпусканите средства за компаниите и ипотеките са се върнали на предкризисните си
нива и дори са по-евтини, ситуацията при потребителския сегмент е по-различна. Ставките за потребителските заеми в

края на юни остават по-високи спрямо юни 2008 г. Според данните на централната банка лихвата по договорените
кредити в лева е с 1.36 на сто по-висока до 12.16% спрямо юни 2008 г. Взетите заеми в евро пък са с по-минимален скок
от 0.2 пр.п. до 9.22 на сто. Най-вероятно заради по-скъпите кредити и обемът на изтеглените потребителски заеми през
юни е намалял с 0.6%.
Междувременно от Европейската централна банка съобщиха, че банките в еврозоната са увеличили кредитирането към
бизнеса през юни. Експертите отчитат, че в края на шестия месец компаниите са изтеглили с 1.5 на сто повече заеми
спрямо месец май, когато бе регистрирано засилване от едва 0.9%. Анализаторите смятат, че банките вече са по-склонни
да дават заеми на бизнеса и са прозрели, че затегнатите условия задушават бизнес активността.
Обратна остава обаче тенденцията при другите сегменти в банковата система на еврозоната, става ясно от данните. През
юни темпът на растеж на изеглените средства е най-слаб от началото на годината. При частния сектор кредитирането се
е увеличило с едва 2.5% спрямо месец юни миналата година. При домакинствата растежът на изтеглените средства е с
3.2% при ръст от 3.4% през месец май, което пак показва забавяне. Жилищните кредити се увеличават със същия темп
като от предходния месец, отбелязвайки нарастване с 4.3%.
Вестник Пари
√ Катрин Барбър, и.д. посланик на Великобритания в България:
България трябва да регулира емисиите в цялата икономика
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
Вестник Сега
√ Изборът на шеф на НОИ остава за наесен
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9796&sectionid=3&id=0000602
Непреодолими разногласия сред управляващите оставят избора на нов шеф на НОИ за след ваканцията на парламента, а
може би и след изборите, за да не се създава излишно напрежение точно преди вота. Голяма част от групата на ГЕРБ
стоят зад новопоявилия се кандидат Тодор Шопов, който е член на консултативния съвет на Сметната палата, но
финансовият министър Симеон Дянков държи на своя фаворит Бисер Петков. Петков е бивш зам.-шеф на КФН. "Ще има
нужда от висш арбитраж, а премиерът Бойко Борисов едва ли ще иска да се конфронтира с депутатите си преди избори",
обясниха депутати от мнозинството пред "Сега".
В надпреварата, както заръча премиерът Бойко Борисов, вече са трима играчи - Бисер Петков, Тодор Шопов и Георги
Георгиев, за когото се знае, че идва от системата на НАП.
През миналата седмица те са били изслушани от ръководството на групата и от специално поканените на събирането
Менда Стоянова - шефка на бюджетната комисия, и зам.-председателят на социалната Светлана Ангелова. Участниците
са били впечатлени най-много от Тодор Шопов, защото е бил по-конкретен в концепцията си за промени, разбра "Сега".
Финансовият министър обаче държи на Бисер Петков и дори се опита да го вкара за гласуване директно без обсъждане в
групата, което вбеси депутатите на ГЕРБ и те импулсивно предложиха Светлана Ангелова за поста. Тя обаче си направи
отвод.
"Не сме се събирали да обсъждаме кандидатури, а държим по въпроса да има решение на парламентарната група на
ГЕРБ, тъй като управителят на НОИ се избира от парламента. Така че изборът ще остане за след ваканцията", категорична
бе вчера Ангелова пред Медиапул.

***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Монитор
√ Акция „Оборот” извади 50 млн. лева от кашони
http://www.monitor.bg/article?id=300867
Над 50 млн. лева, скрити в кашони, бяха извадени на светло при спецакция на МВР, Софийската градска прокуратура и
МВР. Парите идвали от укрити обороти на
лъскави нощни клубове в София
Това са дискотеките БИАД, „Джим Бийм” и „Ориент 33”, както и верига ресторанти „При Яфата”.
След края на работното време припечелените от заведенията обороти, които не се отчитали пред държавата, се
изнасяли в кашони и били „инвестирани” в строителство и бизнес проекти. По този начин черният оборот се изпирал и
влизал отново в дейността на фирмите. Според разследващите парите били изпращани в хотел „Акорд”, където се
водело двойното счетоводство на фирмата.
По време на операция „Оборот” са задържани двамата собственици на заведенията. Братята Олег и Светослав Атанасови
са задържани по подозрение, че
са си „спестили” над 15 млн. налози
Според данъчните тяхната фирма е укрила близо 50 млн. лв. оборот за последните 3 години. Само невнесеният ДДС за
периода е от порядъка на 10 млн. лв. Укривани са още корпоративен данък, осигуровки и данък върху доходите на
персонала.

Разследването на схемата продължило няколко месеца. Вчера няколко екипа от антимафиоти и служители на НАП под
ръководството на Софийска градска прокуратура претърсиха кръчмите и хотела. От там те иззеха компютри, касови
апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални устройства. Иззет бе и харддиск, на който е записана
подробна информация за реалните парични потоци и счетоводството на фирмата. Според събраните до този момент
данни само три от разследваните заведения чрез манипулиране на фискалните устройства са укрили за миналата година
1 милион и 200 хиляди лева.
Зад решетките беше прибран и собственикът на фирма „Ка-сервиз” ЕТ Румен Георгиев. Според разследващите тази
фирма е поддържала фискалните апарати във всички заведения на братя Атанасови. Разследването дотук показало, че
за периода от 2008 г. досега заведенията са укривали значителна част от оборотите си чрез изтриване на данни от
касовите апарати. Срещу солидни „хонорари” Георгиев обикалял обектите на братята и заличавал дневните им обороти,
като ги намалявал значително от реално спечелените пари. Задържана е и касиерката на Атанасови, която била наясно
със схемата.
По време на проверките станало ясно още, че доставките на алкохол и цигари в заведенията също са се извършвали без
документи.
Красимир Стефанов, изпълнителен директор на НАП Проверките продължават
- Г-н Стефанов, какво откриха вашите служители по време на акцията?
- Заедно с колегите от МВР и прокуратурата установихме множество нарушения на данъчното законодателство. Фирмата
е крила години наред обороти, които по предварителни данни достигат 50 млн. лева. Открихме и доказателства за
водено двойно счетоводство, доставки на акцизни стоки без документи, както и неспазване на трудовото
законодателство. Констатирано бе и манипулиране на фискалните апарати.
- Колко време продължи разследването?
- Над девет месеца. Тази акция е поредното доказателство за доброто сътрудничество между институциите в борбата с
данъчните и финансовите престъпления. Сигналът беше подаден от НАП в МВР, където веднага започнаха работа по
случая.
- Има ли и други заведения, които са обект на подобни разследвания?
- В момента текат множество подобни разследвания и подобни акции няма да бъдат рядкост. Време е обществото у нас
да коригира поведението си и да разбере, че плащането на данъци е задължително. В противен случай го очакват
законови санкции.
Кръчмите крият над 80% от приходите си
Тузарските кръчми в страната крият между 75% и 90% от реалния си оборот. Тези сметки показват, че за последните 5
години щетите за бюджета са близо 60 млн. лева. Затова от миналото лятото НАП прави редовни открити наблюдения в
лъскавите барове и дискотеки и следи за данъчни нарушения.
През есента такива наблюдения започнаха и в столичните заведения. Преди да стартират големите акции на НАП,
кръчмите са били наблюдавани тайно от служители на приходната агенция. Те набелязали основните нощни клубове,
които са най-често посещавани в почивните дни, и започнали да следят посещаемостта в тях.
По време на явните проверки през есента най-голям нарушител се оказал БИАД. Заведението криело над 90% от
реалния си оборот и декларирало минимални приходи по около 1500 лева на вечер.
През изминалия летен сезон НАП подложи на открито данъчно наблюдение близо 80 от най-популярните нощни
заведения по Черноморието. За малко повече от месец „на светло” излезе близо 4,5 млн. лв. укрит оборот. След
проверките всички фирми без изключение увеличиха месечните си вноски по ДДС в бюджета със средно 50%.
News.bg
√ Полиция и данъчни "тарашат" знакови столични клубове
http://news.ibox.bg/news/id_1274165313
Близо 50 млн. лв. неотчетен оборот откриха служители на НАП, МВР и прокуратурата след проведена акция в столични
клубове, дискотеки и нощни заведения.
Фирмата, стопанисвала популярните нощни заведения в София, е укрила близо 50 млн. лв. оборот за последните 3
години.
Невнесеният ДДС за периода е от порядъка на 10 млн. лв. Укривани са още корпоративен данък, осигуровки и данък
върху доходите на персонала.
Претърсване беше проведено в 7 адреса в столицата, като по информация сред проверените са „Ориент 33" и „Джим
Бийм" в Студентски град, клуб БИАД и "Акорд".
От БИАД са иззети компютри, касови апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални устройства.
По първоначална информация за периода от 2008 г. досега заведенията са укривали значителна част от оборотите си
чрезизтриване на данни от касовите апарати.Манипулирането на фискалните устройства е ставало от сервизна фирма,
чийто управител е задържан.
Доставките на алкохол и цигари в заведенията също са се извършвали без документи, показва още разследването.
Иззет е и хард диск, на който е записана подробна информация за реалните парични потоци и счетоводството на
фирмата. Според събраните до този момент данни само три от разследваните заведения, чрез манипулиране на
фискалните устройства, са укрили за миналата година 1 милион и 200 хиляди лева.
Установено е още, че собствениците на фирмата са инвестирали сумите от неотчетените обороти в недвижими имоти и
бизнес, работи се и по версия за пране на пари.

Повдигнати са обвинения на четирима, операцията е в рамките на досъдебно производство за укриване на данъци и
документни престъпления.
money.bg
√ Верига дискотеки в София укрила 50 млн. лв., разкриха НАП и МВР
http://money.bg/news/id_1295428625/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%
80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_50_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%BB%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%
D0%B8%D1%85%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9F_%D0%B8_%D0%9C%D0%92%D0%A0
Фирма, стопанисвала популярни нощни заведения в София, е укрила близо 50 млн. лв. оборот за последните 3 години.
Невнесеният ДДС за периода е от порядъка на 10 млн. лв. Укривани са още корпоративен данък, осигуровки и данък
върху доходите на персонала. След продължително разследване, проведено от антимафиотите, днес, заедно със
служители на НАП и под ръководството на Софийска градска прокуратура бе извършено претърсване на 7 адреса в
столицата. Оттам са иззети компютри, касови апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални
устройства.
По първоначална информация за периода от 2008 г. досега заведенията са укривали значителна част от оборотите си
чрез изтриване на данни от касовите апарати. Манипулирането на фискалните устройства е ставало от сервизна фирма,
чийто управител е задържан. Доставките на алкохол и цигари в заведенията също са се извършвали без документи,
показва още разследването. Иззет е и хард диск, на който е записана подробна информация за реалните парични
потоци и счетоводството на фирмата. Според събраните до този момент данни само три от разследваните заведения,
чрез манипулиране на фискалните устройства, са укрили за миналата година 1 милион и 200 хиляди лева.
Установено е още, че собствениците на фирмата са инвестирали сумите от неотчетените обороти в недвижими имоти и
бизнес, работи се и по версия за пране на пари.
Повдигнати са обвинения на четирима, операцията е в рамките на досъдебно производство за укриване на данъци и
документни престъпления.

