Асоциация на индустрилания капитал в България в медиите
Вестник Сега
√ Над 60 000 гръцки фирми са имигрирали в България само за няколко месеца
Хиляди предприемачи и свободни професии местят данъчната си регистрация, за да се спасят от бюрокрация,
банкови лимити и високи ставки
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки. Тази "миграция" не е ново явление, тя е
отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди месеци, когато Гърция водеше тежки
преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките, а после наложи ограничения в
тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от
хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят
постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред
"Дойче веле". България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. А по данни от нашия
Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции, фирмите с гръцки
собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки
собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много поблагоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ)
пред "Сега".
Минко Герджиков, шеф на Гръцкия бизнес съвет в България, твърди, че напоследък няма големи гръцки инвестиции у
нас, а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват производството си. Гърция е инвеститор №3 в
България с 3.6 млрд. евро. Гръцките фирми имат значително присъствие в металообработването и металургията. Следва
стъкларската индустрия с три големи завода в София, Пловдив и Нови пазар. Във финансовия сектор у нас също има
сериозно гръцко участие. 40 000 българи се трудят в предприятия, които са реализирани от преки гръцки инвестиции, а
още толкова работят в българската икономика за износ за Гърция. В същото време българските инвестиции в Гърция са в
недвижима собственост и малки хотели. Всички останали опити за инвестиции в другите сфери засега срещат
затруднения, най-вече свързани с бизнес средата в Гърция.
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян, според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към
България".
Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много
повече, като работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти, финансовите услуги. "Банковата
система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в сравнение с тези в
Гърция. От 2008 г. ДОД и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50 000 евро плаща около 10 000
евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много предприемачи да изнасят
дейността си в България", казва Станчев.
ПЛЮС-МИНУС
Гръцкото правителство никак не е доволно от "преселението", което означава загуба на бюджетни приходи и на работни
места. Затова Атина даже реши да стопира изнасянето на фирми към държави с по-ниски налози и се опита да въведе
наказателно облагане - превантивен данък, с който да товари фирмите, регистрирани в България. ЕК обаче пресече тези
намерения като недопустими за отношения между две държави от ЕС.
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Междувременно крепне бизнесът на данъчните консултанти и счетоводители от двете страни на границата, които
съветват гръцките предприемачи как да се спасят от бюрокрацията и да смалят данъчното бреме.
Dnes.bg
√ Десетки хиляди гръцки фирми са имигрирали в България
Явлението се засили през последните месеци
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, пише „Сега“.
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от
хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят
постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред
"Дойче веле". България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София.
А по данни от нашия Търговски регистър само от 2013 г. до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции,
фирмите с гръцки собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови
фирми с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много
по-благоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ)
пред "Сега".
Минко Герджиков, шеф на Гръцкия бизнес съвет в България, твърди, че напоследък няма големи гръцки инвестиции у
нас, а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват производството си.
Гърция е инвеститор №3 в България с 3.6 млрд. евро. Гръцките фирми имат значително присъствие в
металообработването и металургията. Следва стъкларската индустрия с три големи завода в София, Пловдив и Нови
пазар.
Във финансовия сектор у нас също има сериозно гръцко участие. 40 000 българи се трудят в предприятия, които са
реализирани от преки гръцки инвестиции, а още толкова работят в българската икономика за износ за Гърция. В същото
време българските инвестиции в Гърция са в недвижима собственост и малки хотели. Всички останали опити за
инвестиции в другите сфери засега срещат затруднения, най-вече свързани с бизнес средата в Гърция.
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян, според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към
България".
Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много
повече, като работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти, финансовите услуги. "Банковата
система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в сравнение с тези в
Гърция. От 2008 г. ДОД и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50 000 евро плаща около 10 000
евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много предприемачи да изнасят
дейността си в България", казва Станчев.
Гръцкото правителство никак не е доволно от "преселението", което означава загуба на бюджетни приходи и на работни
места. Затова Атина даже реши да стопира изнасянето на фирми към държави с по-ниски налози и се опита да въведе
наказателно облагане - превантивен данък, с който да товари фирмите, регистрирани в България. ЕК обаче пресече тези
намерения като недопустими за отношения между две държави от ЕС.
Междувременно крепне бизнесът на данъчните консултанти и счетоводители от двете страни на границата, които
съветват гръцките предприемачи как да се спасят от бюрокрацията и да смалят данъчното бреме.
Информационна агенция Черно море
√ Десетки хиляди гръцки фирми са имигрирали в България
Явлението се засили през последните месеци
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, пише „Сега“.
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Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от
хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят
постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред
"Дойче веле". България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София.
А по данни от нашия Търговски регистър само от 2013 г. до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции,
фирмите с гръцки собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови
фирми с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много
по-благоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ)
пред "Сега".
Минко Герджиков, шеф на Гръцкия бизнес съвет в България, твърди, че напоследък няма големи гръцки инвестиции у
нас, а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват производството си.
Гърция е инвеститор №3 в България с 3.6 млрд. евро. Гръцките фирми имат значително присъствие в
металообработването и металургията. Следва стъкларската индустрия с три големи завода в София, Пловдив и Нови
пазар.
Във финансовия сектор у нас също има сериозно гръцко участие. 40 000 българи се трудят в предприятия, които са
реализирани от преки гръцки инвестиции, а още толкова работят в българската икономика за износ за Гърция. В същото
време българските инвестиции в Гърция са в недвижима собственост и малки хотели. Всички останали опити за
инвестиции в другите сфери засега срещат затруднения, най-вече свързани с бизнес средата в Гърция.
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян, според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към
България".
Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много
повече, като работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти, финансовите услуги. "Банковата
система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в сравнение с тези в
Гърция. От 2008 г. ДОД и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50 000 евро плаща около 10 000
евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много предприемачи да изнасят
дейността си в България", казва Станчев.
Гръцкото правителство никак не е доволно от "преселението", което означава загуба на бюджетни приходи и на работни
места. Затова Атина даже реши да стопира изнасянето на фирми към държави с по-ниски налози и се опита да въведе
наказателно облагане - превантивен данък, с който да товари фирмите, регистрирани в България. ЕК обаче пресече тези
намерения като недопустими за отношения между две държави от ЕС.
Междувременно крепне бизнесът на данъчните консултанти и счетоводители от двете страни на границата, които
съветват гръцките предприемачи как да се спасят от бюрокрацията и да смалят данъчното бреме.
√ Над 60 000 гръцки фирми мигрираха към България само за няколко месеца
Част от тях са пренесли дейността си, други са предпочели да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови
сметки в наши банки
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, допълва "Сега", цитиран от "Дарик".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките
на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което
затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле".
България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. А по данни от нашия
Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции, фирмите с гръцки
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собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки
собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много поблагоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Kmeta.bg
√ 60 000 гръцки фирми имигрирали у нас за последните месеци
Десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в България
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, информира вестник "Сега".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE, цитирани от в. "Катимерини".
Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в
страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на
бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле". България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките
проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София.
А по данни от нашия Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции,
фирмите с гръцки собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови
фирми с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Novini.bg
√ Над 60 000 гръцки фирми са имигрирали в България само за няколко месеца
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE.
Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели да се регистрират данъчно у нас и да открият
банкови сметки в наши банки. Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския
плосък данък, но се усили преди месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие
първо затвори временно банките, а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари, пише "Сега".
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от
хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят
постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред
"Дойче веле". България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. А по данни от нашия
Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции, фирмите с гръцки
собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки
собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много поблагоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ)
пред "Сега".
Минко Герджиков, шеф на Гръцкия бизнес съвет в България, твърди, че напоследък няма големи гръцки инвестиции у
нас, а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват производството си. Гърция е инвеститор №3 в
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България с 3.6 млрд. евро. Гръцките фирми имат значително присъствие в металообработването и металургията. Следва
стъкларската индустрия с три големи завода в София, Пловдив и Нови пазар. Във финансовия сектор у нас също има
сериозно гръцко участие. 40 000 българи се трудят в предприятия, които са реализирани от преки гръцки инвестиции, а
още толкова работят в българската икономика за износ за Гърция. В същото време българските инвестиции в Гърция са в
недвижима собственост и малки хотели. Всички останали опити за инвестиции в другите сфери засега срещат
затруднения, най-вече свързани с бизнес средата в Гърция.
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян, според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към
България".
Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много
повече, като работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти, финансовите услуги. "Банковата
система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в сравнение с тези в
Гърция. От 2008 г. ДОД и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50 000 евро плаща около 10 000
евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много предприемачи да изнасят
дейността си в България", казва Станчев.
Гръцкото правителство никак не е доволно от "преселението", което означава загуба на бюджетни приходи и на работни
места. Затова Атина даже реши да стопира изнасянето на фирми към държави с по-ниски налози и се опита да въведе
наказателно облагане - превантивен данък, с който да товари фирмите, регистрирани в България. ЕК обаче пресече тези
намерения като недопустими за отношения между две държави от ЕС.
Междувременно крепне бизнесът на данъчните консултанти и счетоводители от двете страни на границата, които
съветват гръцките предприемачи как да се спасят от бюрокрацията и да смалят данъчното бреме.
Actualno.com
√ Повече от 60 000 гръцки фирми са имигрирали у нас за последните месеци
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, информира вестник СЕГА.
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE, цитирани от в. "Катимерини".
Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в
страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на
бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле". България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките
проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София.
А по данни от нашия Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции,
фирмите с гръцки собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови
фирми с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много
по-благоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ)
пред "Сега".
Минко Герджиков, шеф на Гръцкия бизнес съвет в България, твърди, че напоследък няма големи гръцки инвестиции у
нас, а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват производството си. Гърция е инвеститор №3 в
България с 3.6 млрд. евро.
Гръцките фирми имат значително присъствие в металообработването и металургията. Следва стъкларската индустрия с
три големи завода в София, Пловдив и Нови пазар. Във финансовия сектор у нас също има сериозно гръцко участие. 40
000 българи се трудят в предприятия, които са реализирани от преки гръцки инвестиции, а още толкова работят в
българската икономика за износ за Гърция.
В същото време българските инвестиции в Гърция са в недвижима собственост и малки хотели. Всички останали опити за
инвестиции в другите сфери засега срещат затруднения, най-вече свързани с бизнес средата в Гърция.
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на УниКредит Булбанк Левон
Хампарцумян, според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към
България".
Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много
повече, като работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти, финансовите услуги.
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"Банковата система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в
сравнение с тези в Гърция. От 2008 г. ДОД и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50 000 евро
плаща около 10 000 евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много
предприемачи да изнасят дейността си в България", казва Станчев.
Гръцкото правителство никак не е доволно от "преселението", което означава загуба на бюджетни приходи и на работни
места. Затова Атина даже реши да стопира изнасянето на фирми към държави с по-ниски налози и се опита да въведе
наказателно облагане - превантивен данък, с който да товари фирмите, регистрирани в България. ЕК обаче пресече тези
намерения като недопустими за отношения между две държави от ЕС.
Междувременно крепне бизнесът на данъчните консултанти и счетоводители от двете страни на границата, които
съветват гръцките предприемачи как да се спасят от бюрокрацията и да смалят данъчното бреме.
Inews.bg
√ Над 60 000 гръцки фирми помпат българската икономика
Голямото бизнес преселение у нас се дължи на по-ниските данъци
От лятото насам над 60 000 гръцки фирми са преместили бизнеса си в България. Част от тях са пренесли дейността си, а
други са предпочели да се регистрират данъчно у нас и да си открият сметки в български банки. Това съобщава гръцкото
Сдружение за търговия на дребно (ESEE), цитирано от в. "Сега".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари, прави коментар в. "Катимерини".
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението ЕSEE. Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките на невероятната
бюрокрация и икономическата несигурност в страната.
"Данъчните закони се променят постоянно, което затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорител на
бизнесмрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле". По думите й "България не е идеалното място за бизнес, но на фона
на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане".
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582 - със 72% само за година.
По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал у нас са били 2199, а през 2012 г. - 3781. Близо
половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София.
По данни от нашия Търговски регистър само от 2013 г. до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции,
фирмите с гръцки собственици в България са се увеличили с близо 30% - до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови
фирми с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип. Причината е, че
България има много по-благоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция, отбелязва grreporter.info.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция, при която човек си купува
апартамент и започва да работи там, където живее", коментира пред "Сега" шефът на Асоциацията на
индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев.
"Напоследък няма големи гръцки инвестиции у нас, а компаниите, които са стъпили преди години, основно разширяват
производството си", каза пък шефът на Гръцкия бизнес съвет в България Минко Герджиков.
Гърция е инвеститор №3 в България - с 3,6 млрд. евро. Гръцките фирми имат значително присъствие в
металообработването и металургията. Следва стъкларската индустрия с три големи завода в София, Пловдив и Нови
пазар.
Във финансовия сектор у нас също има сериозно гръцко участие. 40 000 българи се трудят в предприятия, които са
реализирани от преки гръцки инвестиции, а още толкова работят в българската икономика за износ за Гърция. В същото
време българските инвестиции в Гърция са в недвижима собственост и малки хотели. Всички останали опити за
инвестиции в другите сфери засега срещат затруднения, най-вече свързани с бизнес средата в Гърция.
България не получава изгоди от истински големите гръцки пари, смята и шефът на "УниКредит Булбанк" Левон
Хампарцумян, според когото "едрите капитали се насочват към големи финансови центрове и офшорни зони, а не към
България".
Според икономиста Красен Станчев преди кризата в България е имало около 1500 гръцки фирми, днес те са много
повече. Те работят главно в туристическия бизнес, търговията, недвижимите имоти и финансовите услуги.
"Банковата система в България е стабилна, данъците са ниски и условията в България са сравнително прозрачни в
сравнение с тези в Гърция. От 2008 г. данък общ доход и корпоративният данък са 10%. В България фирма с печалба от 50
000 евро плаща около 10 000 евро по-малко данъци, отколкото в Гърция. А това е силен аргумент, който подтиква много
предприемачи да изнасят дейността си в България", посочва Станчев.
Гръцкото правителство никак не е доволно от "преселението", което означава загуба на бюджетни приходи и на работни
места. Затова Атина реши да стопира изнасянето на фирми към държави с по-ниски налози и се опита да въведе
наказателно облагане. Става въпрос за превантивен данък, с който да товари фирмите, регистрирани в България. ЕК
обаче пресече тези намерения като недопустими за отношения между две държави от ЕС.
Междувременно от двете страни на границата набира корост бизнесът на данъчните консултанти и счетоводители, които
съветват гръцките предприемачи как да се спасят от бюрокрацията и да смалят данъчното бреме.
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Burgas24.bg
√ Над 60 000 гръцки фирми мигрираха към България само за няколко месеца
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, пише "Сега".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките
на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което
затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле".
България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. А по данни от нашия
Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции, фирмите с гръцки
собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки
собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много поблагоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Ruse24.bg
√ Над 60 000 гръцки фирми мигрираха към България само за няколко месеца
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, пише "Сега".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките
на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което
затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле".
България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. А по данни от нашия
Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции, фирмите с гръцки
собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки
собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много поблагоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Plovdiv24.bg
√ Над 60 000 гръцки фирми мигрираха към България само за няколко месеца
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, пише "Сега".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
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В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките
на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което
затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле".
България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София.
А по данни от нашия Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции,
фирмите с гръцки собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500.
През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив
луксозен джип - България има много по-благоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни съседка,
забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше засилен интерес и
към недвижими имоти у нас.
Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и започва да работи там, където живее", обясни Васил
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).
Varna24.bg
√ Над 60 000 гръцки фирми мигрираха към България само за няколко месеца
Само за няколко месеца - от лятото насам, над 60 000 гръцки фирми са потърсили убежище в България. Това твърди
гръцкото Сдружение за търговия на дребно ESEE. Част от фирмите са пренесли дейността си, други просто са предпочели
да се регистрират данъчно у нас и да открият банкови сметки в наши банки, пише "Сега".
Тази "миграция" не е ново явление, тя е отчетлива, откакто България въведе ниския плосък данък, но се усили преди
месеци, когато Гърция водеше тежки преговори с кредиторите си и поради безпаричие първо затвори временно банките,
а после наложи ограничения в тегленето и превеждането на пари.
В последните няколко месеца десетки хиляди гръцки предприемачи са поискали да получат данъчна регистрация в
България, сочат данни на сдружението, цитирани от в. "Катимерини". Много фирми се опитват да се измъкнат от хватките
на невероятната бюрокрация и икономическата несигурност в страната. "Данъчните закони се променят постоянно, което
затруднява бизнеса", коментира Ана Зилаку, говорителка на бизнес мрежата Endeavour Greece, пред "Дойче веле".
България не е идеалното място за бизнес, но на фона на гръцките проблеми очевидно е за предпочитане.
Още през 2012 г. стана ясно, че гръцките фирми, работещи в България, са се увеличили с 1582, или със 72%, само за
година. По данни на НАП през 2011 г. дружествата със 100% гръцки капитал в страната ни са били 2199, а следващата
година - 3781. Близо половината са били регистрирани в Благоевград, а почти 1/3 - в София. А по данни от нашия
Търговски регистър само от 2013 до 2014 г. - още преди ограниченията на банковите трансакции, фирмите с гръцки
собственици в България са се увеличили с близо 30% до 11 500. През 2014 г. са създадени 2500 нови фирми с гръцки
собственици, като има и такива, декларирали като единствен актив луксозен джип - България има много поблагоприятен данъчен режим в сравнение с Гърция.
"Прехвърлянето на бизнес беше особено осезаемо през лятото по време на банковата ваканция в южната ни
съседка, забелязахме и сериозно пренасочване на някои малки практики като стоматолозите например. Имаше
засилен интерес и към недвижими имоти у нас. Говорим за такава миграция - човек си купува апартамент и
започва да работи там, където живее", обясни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Експерт: Можем да очакваме горивата да паднат под 2 лв. след Нова година
Цената на петрола, добиван в Северно море, падна до най-ниското си равнище от 11 години. Февруарските доставки на
сорта "Брент", чиято стойност влияе на европейския пазар, поевтиняха до 36 долара и 16 цента за барел. Това коментира
пред БНР дилърът на международните финансови пазари Станислав Фортунов.
Той посочи още, че американският лек суров петрол също задържа ниските си стойности, като от началото на годината
този сорт е поевтинял с близо 35%. Спадът на световните цени на петрола е подкрепян и от решението на странитеизносителки да увеличават добивите.
Главната причина е това, че в началото на месец декември Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК)
обявиха, че ще запазят производствените нива на текущите стойности, а те са доста високи или около 31 милиона барела
дневно, което е рекордно високи нива.
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ОПЕК отказва да намали производството, за да може да задържи пазарен дял, докато това правят и Русия, и всички
големи производителки в момента. Отказвайки да намалят пазарния дял, цената продължава да спада поради
пренасищане от суровината като цяло в световен мащаб.
Българският пазар ще реагира със закъснение на новите ценови нива и горивата по бензиностанциите у нас ще
поевтинеят едва след празничните дни, прогнозира Фортунов.
„От Нова година, според мен, бихме могли да очакваме цени под 2 лева за литър. Сега до една седмица вероятно няма
да паднат под 2 лева, но с началото на Новата година, то може и да се случи. В зависимост от това дали зимата ще бъде
по-топла или по-студена, това също ще окаже влияние на цената на петрола.
√ За 1,4 млн. декара се вземат субсидии, без да има животни
Наемателите на пасища, мери и ливади от държавния и общински фонд, които в продължение на 7-8 години не
отглеждат животни, но имат право на европейски субсидии, вече са изправени пред първата по сериозна бариера пред
ливадния им бизнес.
С промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) това правителство и този парламент на
практика им дадоха последен срок до първи февруари 2016 г. да докажат, че тепърва имат мерак да купят животни и да
станат животновъди, за да оправдаят “пребиваването” си на тези площи...Или да се откажат от стопанисването им, за
което досега са били подпомагани по европейски и да ги отстъпят на реалните животновъди.
По справка на МЗХ става дума за цели 1 400 000 дка в България, заети от пасища, мери и ливади, които са заявени от
въпросните бенефициенти, без те да притежават и едно животно.
√ Ангелкова прогнозира от 5 до 7% ръст на туристи през зимния сезон
Николина Ангелкова прогнозира от 5 до 7% ръст на туристи през зимния сезон, който продължава до април. "Надяваме
се да има и сняг", каза тя в Пловдив, където заедно с председателя на Народното събрание Цецка Цачева и кмета Иван
Тотев валидираха марка по случай избирането на града за Европейска столица на културата.
"За коледните и новогодишните празници курортите и хотелите ни са запълнени на 90-95 %, което е радостна новина",
допълни министърът на туризма. Тя каза, че с 3-4 пъти повече спрямо миналата година са очакванията за посрещане на
чужди туристи у нас.
Ангелкова е уверена, че ръстът на руските турсити в България ще бъде около 30% следващата година. "Правим стъпки за
облекчаване на визовите режими за руските посетители", каза тя.
Ангелкова определи 2015-а година като много трудна за българския туризъм в резултат на тежкия летен сезон. Тя
съобщи, че от догодина министерството ще обяви ежегодни награди, които ще се връчват през декември. Те ще касаят
всички от бранша. Призовите ще бъдат за най-добра дестинация, най-добър град и иновации в туризма.
√ Манолова: Искам да забранят на дружествата, извършващи обществени услуги, да ползват колекторски фирми
„Смятам да направя промени в специалните закони, които да забранят на дружествата, извършващи обществени услуги,
да ползват услугите на колекторски фирми”, заяви пред "Нова телевизия" омбудсманът Мая Манолова.
И представи няколко примера със „Софийска вода”, „Топлофикация”, електроразпределителни дружества, мобилните
оператори, различни пощенски услуги, които „се регулират по специални закони, но така или иначе част от тях са
монополисти на пазара”.
„Проблемът е, когато един дълг излезе от доставчик на обществени услуги и отиде при колектор, той нараства в пъти и то
заради лошите практики, които осъществяват колекторските фирми. Те си начисляват основно юристконсултски и
адвокатски възнаграждения, които са в размер на по няколкостотин лева в зависимост от основното
задължение.Напоследък забелязвам следната практика – поникнали са като гъби арбитражни съдилища, които в
практиката си обикновено защитават кредитора. А когато то мине през арбитражен съд без надлежно уведомление на
длъжника, човекът на практика не може да направи възражение за това, че е платил, или че сумата не е правилно
изчислена, или че е изтекла погасителната давност. И в крайна сметка той е осъден, без да може да се защити. Това е на
ръба на закона”, категорична е омбудсманът Мая Манолова.
„Истинският пробелм е тоталното неуважение, пренебрегване и нагло отношение от страна на монополните дружества”,
добави омбудсманът и попита:
„Какво означава един контрагент, който ти дължи 5 лева от 2006 г., ти да го дадеш на събирач на дългове?”
Тя се зарече да следи изкъсо процеса по подаване на заявления за обезщетения от столичани, които останаха без ток над
30 часа заради авария на ЧЕЗ.
„Вчера внесох жалба в Конституционния съд, с която искам да бъдат отменени текстовете в Закона за акцизите и
данъчните складове, които поставят в по-неблагоприятен режим собствениците на малки обекти за дестилация от
големите винпроми. И това е за нарушаването на правата на малките, третирането им по различен, неблагоприятен
начин в сравнение с големите”, заяви тя и попита с какво е по-различна работата на малките казанджийници от тази на
големите винпроми. Ще ги атакувам заради това, че е нарушен принципа Конституцията за създаване на еднакви правни
условия на производители, които извършват еднаква или сходна дейност. По нищо не се различава дейността на малките
от големите производители и не трябва малките да бъдат санкционирани без ясни мотиви”, категорична бе Мая
Манолова.
Вестник Труд
9

√ Губим 190 млн. лева за екология от Брюксел
България е загубила 190 млн. лева от средствата по оперативна програма “Околна среда” в изтичащия програмен период
2007-2013 г., съобщи екоминистърът Ивелина Василева. Общият размер на безвъзмездната помощ, която страната ни е
получила до този момент по екопрограмата, е 3,4 млрд. лева. От тях над 1 млрд. лв. са изплатени от ноември 2014 г. до
този момент. През тази година бяха приключени 237 екопроекта, от които 44 пречиствателни станции и 15 депа за
отпадъци.
“Населението, което се обслужва от тези пречиствателни съоръжения за отпадни води, е 486 000 жители”, обясни
Василева. Депата за отпадъци пък обслужват 3,9 млн. души.
Проектите, които няма да бъдат довършени до края на стария програмен период във водния сектор, но ще получат
финансиране по новия, са в Банско, Видин, Тервел, Шумен, Раднево, Ямбол, Враца и Златни пясъци-Варна.
“Това са фазираните проекти. Заедно с тях започваме изпълнението на ранните проекти в Асеновград, Пловдив, Добрич и
Плевен, Долна Митрополия”, каза Василева.
През измината година бяха променени и 4 закона, отчете Василева. Сред тях е Законът за водите, с който се въведе
правилото “замърсителят плаща”. С промяната в Закона за атмосферния въздух пък кметовете вече са длъжни да
изготвят планове при аварии със замърсяване на въздуха, в противен случай ще бъдат глобявани с 5000 лева.
Заради неспазените задължения да почистят речните корита кметовете в страната са били глобени със 171 хил. лева през
т.г., посочи още министърът. След проверки на състоянието на речните корита през пролетта и есента са направени 1196
предписания. Резултати от последващия контрол сочат, че най-лошо е положението на територията на Басейнова
дирекция “Дунавски регион”, където 36% от направените предписания не са изпълнени, а 35% от тях са в процес на
изпълннеие. Следват ги тези на територията на Западнобеломорския регион, където не са изпълнени 10% от
предписанията, а 72 на сто са в процес на изпълнение.
Планът за „Пирин” пред финал
Възраженията по плановете за управление на парковете “Витоша” и “Пирин” трябва да приключат до края на януари началото на февруари, каза екоминистърът Ивелина Василева. След като приключи този етап от процедурата, следва
разглеждане на проектоплановете от Висшия екологичен експертен съвет. След като бъдат приети там, съветът
препоръчва на министъра да ги внесе за одобрение в Министерския съвет, след което влизат в сила.
По старата екопрограма се разработват 58 плана за управление на резервати, поддържани резервати, природни паркове
и национални паркове, от които вече са готови 15. Сред тях са тези на “Персина” и “Беласица”, чието внасяне в МС
предстои.
√ Финансовият надзор с достъп до данъчна тайна
Комисията за финансов надзор (КФН) ще има достъп до данъчна тайна, предвиждат промени в Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, публикувани на сайта на Министерството на финансите. Достъпът ще включва информация
за банкови сметки, за размера на доходите, за начислените, дължими и платени данъци, данни за търговската дейност
на предприятията и други.
Ведомството няма да има директен достъп до данъчната и осигурителната информация, предвижда проектът. То ще
получава данните след писмено искане до НАП, както е предвидено в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Такава възможност вече има за редица лица и структури. Сред тях са президентът, главният прокурор, шефовете на НОИ,
Агенция „Митници”, ДАНС, Комисията за защита на конкуренцията и др.
КФН ще има достъп до данъчна тайна заради разширяване на правомощията й, става ясно от мотивите на законопроекта.
Ведомството ще има право да налага глоби на физически лица при определени нарушения. Например при неразкриване
на информация за дялово участие от страна на дружествата, търгувани на борсата, при необявяване навреме на
финансовите отчети или на промени в правата на притежателите на ценни книжа и др.
Зам.-председателят на КФН, който отговаря за инвестиционната дейност, ще трябва да се съобразява и с по-стриктни
критерии при определяне на санкциите. Например ще се взема предвид тежестта на нарушението, финансовото
състояние на дружеството или на физическото лице, размерът на получената печалба или избегнатата загуба в следствие
на нарушението и др.
Така за физическите лица е предвидена глоба от 3000 лв. до 4 млн. лв. За фирмите санкцията е от 5000 лв. до 20 млн. лв.,
или 5% от годишния оборот. В определени случаи физическите лица и фирмите ще може да бъдат глобявани и до
удвоения размер на получената печалба или избегнатата загуба в резултат на нарушението. В момента санкциите за
подобни нарушения са по-малки - от порядъка на няколко хиляди лева.
ПРАВИЛА
6-месечни отчети на борсата
Публичните дружества ще трябва да оповестяват в бъдеще и 6-месечни финансови отчети за дейността си, предвиждат
промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Докладите трябва да бъдат представени до 30 дни след
края на полугодието. Изискването ще важи и за дружествата, които изготвят консолидирани финансови отчети. В този
случай срокът за оповестяването им е по-дълъг - 60 дни. В момента задължително се представят само тримесечни и
годишни отчети. Променя се и срокът, в който дружествата трябва да осигуряват публичност на годишните си финансови
отчети. Вместо 5 години те ще трябва да са достъпни за обществото за 10 години.
√ Поне 1,7 млрд. лв. теглим от банкомати през декември
Средно 1,7 млрд. лв. ще изтеглим от банкоматите през декември, показват изчисления на “Труд” на база на данните на
БНБ.
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Общо средният размер на изтеглените средства от банкомати за половин година възлизат на 9,996 млрд. лв. Това
означава, че средно на месец дръпнатите пари от устройствата възлизат на 1,666 млрд. лв. През празничния декември се
очаква обаче българите да изхарчат още повече средства. В сметките не са включени плащанията, които се извършват
безкасово на ПОС терминал. Средно на месец по този начин плащаме стоки и услуги за близо 390,9 млн. лв.
Според информация на “Дарик” банките ще заредят банкоматите за 8-те празнични дни с близо 500 млн. лв. Пред “Труд”
директорът “Картови разплащания” в “Борика” Христо Костов коментира, че сумата е реалистична. “При близо 6000
банкомата с капацитет от 50 хил. лв. може да се ориентирате за приблизителната сума, посочи той.
Костов посочи още, че все по-често хората пазаруват с карти на ПОС терминали. Броят на тези трансакции се е увеличил с
около 20% за година, посочи той. Средната сума на безкасовите разплащания пък намалява, което означава, че картите
се ползват и за по-дребни покупки. По данни на БНБ в момента тя е около 64 лв. при 67,80 лева през втората половина на
миналата година.
Българите теглят на банкомат средно около 170 лв., показват данните на БНБ за първата половина на годината. През
втората половина на 2014 г. средната сума е била 169 лв. Според Костов тя леко се увеличава заради повишението на
таксите при теглене от устройствата на някои банки.
√ Манолова: Искам отмяна на текстове в Закона за акцизите
„Смятам да направя промени в специалните закони, които да забранят на дружествата, извършващи обществени услуги,
да ползват услугите на колекторски фирми”, заяви пред "Нова телевизия" омбудсманът Мая Манолова.
И представи няколко примера със „Софийска вода”, „Топлофикация”, електроразпределителни дружества, мобилните
оператори, различни пощенски услуги, които „се регулират по специални закони, но така или иначе част от тях са
монополисти на пазара”.
„Проблемът е, когато един дълг излезе от доставчик на обществени услуги и отиде при колектор, той нараства в пъти и то
заради лошите практики, които осъществяват колекторските фирми. Те си начисляват основно юристконсултски и
адвокатски възнаграждения, които са в размер на по няколкостотин лева в зависимост от основното задължение.
Напоследък забелязвам следната практика – поникнали са като гъби арбитражни съдилища, които в практиката си
обикновено защитават кредитора. А когато то мине през арбитражен съд без надлежно уведомление на длъжника,
човекът на практика не може да направи възражение за това, че е платил, или че сумата не е правилно изчислена, или че
е изтекла погасителната давност. И в крайна сметка той е осъден, без да може да се защити. Това е на ръба на закона”,
категорична е омбудсманът Мая Манолова.
„Истинският пробелм е тоталното неуважение, пренебрегване и нагло отношение от страна на монополните дружества”,
добави омбудсманът и попита:
„Какво означава един контрагент, който ти дължи 5 лева от 2006 г., ти да го дадеш на събирач на дългове?”
Тя се зарече да следи изкъсо процеса по подаване на заявления за обезщетения от столичани, които останаха без ток над
30 часа заради авария на ЧЕЗ.
„Вчера внесох жалба в Конституционния съд, с която искам да бъдат отменени текстовете в Закона за акцизите и
данъчните складове, които поставят в по-неблагоприятен режим собствениците на малки обекти за дестилация от
големите винпроми. И това е за нарушаването на правата на малките, третирането им по различен, неблагоприятен
начин в сравнение с големите”, заяви тя и попита с какво е по-различна работата на малките казанджийници от тази на
големите винпроми. Ще ги атакувам заради това, че е нарушен принципа Конституцията за създаване на еднакви правни
условия на производители, които извършват еднаква или сходна дейност. По нищо не се различава дейността на малките
от големите производители и не трябва малките да бъдат санкционирани без ясни мотиви”, категорична бе Мая
Манолова.
Вестник Монитор
√ Вдигат екотаксите за старите коли
Екотаксите на всички автомобили над 5 години се увеличава, съобщиха от МОСВ. Сумата се плаща при първа регистрация
на возилото на територията на България.
За колите от 5 до 10 години нарастването на таксата е с 3%, от 253 лева на 260 лева, поясни зам.-министърът на
екологията Красимир Живков. По думите му за над 10-годишните коли увеличението е от 267 на 275 лева.
Едновременно с това се понижават екотаксите за нови, хибридни и електромобили. Най-голямо - с 30 на сто е
намалението електромобилите. За хибридните коли то е с около 15 на сто, а за новите автомобили само със задвижване
от двигател с вътрешно горене - 5%.
Продуктовите такси на новите автомобили се намаляват с пет процента, а на тези до пет години - с три процента. Ако
досегашната такса за нови автомобили е 146 лева, става 138, а на тези до пет години - от 200 лева - на 194 лева, посочи
Красимир Живков. От 5 до 10 години таксата скача от 253 на 260 лв., а на тези над 10 години – от 267 на 275 лв. За новите
хибридни коли ще се плаща по 124 л., за тези до 5 години – 170 лв., от 5 до 10 години – 215 лв., а по-старите – 227 лв. За
електромобилите, независимо от възрастта им продуктовата текса се предлага да е 124 лв. Досега за тях и хибридните
коли таксата беше, както за останалите автомобили.
Размерът на таксите е еднакъв с други източноевропейски страни като Полша и Чехия, където автомобилният парк е
предимно с коли над 10-15 години, коментира Живков. По данни на Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда годишно общите приходи от екотакси са приблизително около 3 млн. лева.
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√ 3% спад на туристите през 2015г.
Близо 3 % общо е спадът на туристи у нас през отминаващата година. Окончателните данни се обобщават, но причина за
спада е трудният летен сезон, когато страната ни е посетена със 7,2 % по-малко туристи. Това съобщи в Пловдив
министърът на туризма Николина Ангелкова. Тя уточни, че данните на министерството за спада на туристи през летния
сезон, са от юни до септември.
„Чакаме финалните данни, но спадът, с който се движим в момента, е около 3% за цялата година”, каза министърът.
Въпреки това очакванията са зимният сезон да е успешен и да има 7% ръст на туристите. „Надяваме се и на сняг, така че
да може любителите на ските да се насладят максимално на зимната си почивка”, каза още тя. Министър Ангелкова
уточни, че за предстоящите коледни и новогодишни празници всички големи курорти у нас са обявили, че почти нямат
свободни места и са запълнени на около 90-95%. В сравнение с миналата година е нарастнал броят на полетите от
чужбина. Министър Ангелкова посочи като пример полетите от Великобритания на летище София, които през миналата
година са били 24, а в момента са 64. „Имаме 8% ръст на полетите от Русия, нови полети има от Холандия, а седем пъти
повече има полети от Украйна. За летище Пловдив също с три пъти повече полетите. Като цяло полетите на летище
София от 70 за миналата година, вече са 180”, каза Николина Ангелкова. Именно тези данни показвали, че са осигурени
възможностите за достъпност до България като туристическа дестинация и че това давало основания да се прогнозира
ръст на туристите със 7% през зимния сезон.
За разлика от трудното тазгодишно лято експертите на Министерството на туризма са оптимисти за догодина.
Очакванията са през следващото лято ръстът на руските туристи у нас да се увеличи с около 30%. За това се полагали
изключително много усилия. Министерството на туризма има информация от водещи руски туроператори, именно
според които страната ни догодина ще бъде посетена от повече техни сънародници. Министър Ангелкова уточни, че
предстои и финализиране на предприетите действия за облекчаване на издаването на визи за руските туристи у нас.
„Целта ни е това да стане най-късно през януари, за да може да стимулираме летния туризъм в страната ни”, каза още
министърът на туризма.
Вестник Сега
√ КЕВР ще обсъди поевтиняването на газа
Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ ще обсъди предложението природният газ да поевтинее с малко над
2 процента от следващата година.
Подготвяното намаление е почти колкото поисканото преди това от "Булгаргаз". Ако предложението бъде прието, през
следващото тримесечие синьото гориво ще струва малко над 406 лева за хиляда кубически метра.
√ БОРКОР иска орязване на инвалидните пенсии за работещите
Злоупотребите с този вид обезщетение поставят под риск цялата пенсионна система, смята антикорупционният
орган
Хората с увреждания, които работят, трябва да получават половин инвалидна пенсия, а пълният размер да се полага
само на хора с висока степен на неработоспособност. Това е една от над сто мерки за "превенция на корупцията" относно
инвалидните пенсии, разработени от БОРКОР. Антикорупционният орган е стигнал до извода, че злоупотребите с този
вид пенсии поставят под риск цялата пенсионна система.
Основната промяна, за която и социалният министър се обявява, е обособяването на медицинска комисия, която да се
произнася за степента на увреждането и загубената работоспособност, и социална комисия, която да казва какво може
да се работи със съответното увреждане. Проблемът е, че по данни на Агенцията за хората с увреждания едва около 10%
от тях работят. "Не е въпросът да се орежат едни права. Да се говори за спиране на пенсията, при условие че хората с
увреждания не могат да си намерят работа, няма как да се приеме. Имаме да решаваме огромен проблем и трябва да се
започне от ТЕЛК", коментира пред "Сега" директорът на агенцията Минчо Коралски. Той определя като правилно
предложението на БОРКОР да се определя степен на загубена работоспособност спрямо това какво човек е работил
преди инвалидизирането. Според Коралски е ключово да се въведе период на рехабилитация за хората, за да се
възстановят, и ако след нея могат да се върнат на предишната си работа и да получават същата заплата, едва тогава да
говори за промяна на пенсията.
Да има задължителна професионална рехабилитация в зависимост от работата на човека, здравословното състояние и
процента намалена работоспособност също е сред препоръките на антикорупционния орган. Експертите препоръчват
още да се дават насоки за преквалификация, а получаването на инвалидна пенсия при загубена работоспособност под
71% да предполага задължително включване в програма за субсидирана заетост. Участието в програмите за заетост,
преквалификация и социално включване трябва да е задължителна предпоставка за получаване на привилегии и
помощи, пишат авторите на доклада. Те предлагат и да се въведат стимули за работодателите, които наемат хора с
увреждания, например данъчни облекчения.
За хората, които получават социалната пенсия за инвалидност и нямат трудов стаж, като децата с увреждания, БОРКОР
предлага те да получават месечно издръжка в размер на минималната заплата заедно с техническите помощни средства,
лична помощ, адаптиране на жилището и др.
РЕГЛАМЕНТ
БОРКОР предлага и срокът за инвалидността да се намали от три на две години, както е в повечето страни в ЕС. Но срещу
това експертите предлагат регламентация за определяне на нови последващи прегледи пред ТЕЛК "с оглед
предотвратяване на излишно явяване на лица, които няма да се подобрят или възстановят".
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√ Работа за ученици има основно в туризма и селското стопанство
Работодателите търсят да наемат на работа ученици главно в областта на селското стопанство и туризма. Това показва
работата по приключващия вече европроект "Ученически практики" на просветното министерство. Проектът е от януари
2012 г. Досега по него са усвоени 24 млн. лв. за подобряване на качеството на професионалното образование и
осигуряване на практическо обучение за учениците. В него са се включили 407 училища у нас (90% от професионалните
гимназии), както и 4300 работодатели. Успешни практики от по 240 часа са изкарали над 47 хиляди младежи на възраст
над 16 г., в резултат на което са получили сертификати и 300 лв. стипендия.
В началото бизнесът е подходил скептично към проекта. Националната търговско-банкова гимназия в столицата
например започнала едва с 9 ученици поради липсата на интерес от работодатели, които да осигурят практиките.
"Звъняла съм на над 300 фирми от различни области, но никой не искаше да се занимава с ученици. Сега обаче
работодателите сами ни търсят, защото разбраха, че учениците са по-амбициозни и по-дисциплинирани от студентите",
коментира пом.-директорът на гимназията Бойка Генкова. Оттам по проекта са били обучени 1280 младежи. От
професионалната гимназия по механоелектротехника "Н. Й. Вапцаров" в София пък са се включили 160 тийнейджъри,
стажували по специалностите електрообзавеждане, ВЕИ и художествени изделия от метал. Трима от тях били със
специални образователни потребности и практикували в сферата на административното обслужване.
РЕЗУЛТАТИ
От всички 47681 младежи с професионални сертификати 1680 души са получили предложения за започване на постоянна
работа, а 3345 души - за почасова или сезонна работа. 3700 ученици пък са се снабдили с препоръки за работа, грамоти
от работодателя или благодарствени писма. Неуспешни са били 429 практики - главно поради закриване на фирми или
преместване на ученици в друго населено място, а прекратените договори между училища и фирми са били 9.
√ Омбудсманът сезира КС заради ракиените казани
Омбудсманът Мая Манолова праща на Конституционния съд (КС) закона за акцизите и данъчните складове заради
ракиените казани. Това съобщи самата тя вчера по време на отчет за дейността на институцията си. "Нарушават се
правата на стопанската инициатива и важни законодателни членове", обясни Манолова. Промените в закона, въведени
преди месец и половина, изискаха казаните за ракия да работят само 6 месеца в годината - от 1 юли до 31 декември.
Депутатите намалиха и до 500 литра съдовете за дестилация. Това предизвика масово недоволство на производители, а
и политически противоречия (НФСБ и ВМРО се скараха).
От думите на Манолова се разбра, че е възможно да има и други жалби в КС, тъй като е сформиран конституционен
съвет, който да разглежда постъпилите сигнали в институцията. "До момента има 13 искания от граждани и организация
за сезирането на КС, като на 4 от тях сме отказали да подадем жалби. Останалите 7 са в процес на обработване и
консултации", заяви Манолова. Тя се закани да изиска информация от регионалното министерство как се харчат парите
от винетките. Обеща също и реорганизация в дейността на институцията - в петте района за планиране щели да бъдат
отворени постоянни приемни, а сътрудници на омбудсмана ще ходят на крака при хората в по-малките селища.
Конфликт
Манолова съобщи, че Цецка Цачева е върнала петте й предложения за заместник. Мотивът на председателя на
парламента бил, че омбудсманът трябва да предложи само една кандидатура.
√ Държавата се сети да намали таксата за колите на ток
Найлоновите торбички ще се облагат с 55 ст., за да отпаднат до 2019 г.
С 30% ще паднат екотаксите за електромобилите, а с 15 на сто - тези за хибридните модели, съобщи зам.-министърът на
околната среда Красимир Живков вчера. Продуктовата такса се налага при вноса на всички автомобили. Колкото постари са колите, толкова по-висока е таксата заради по-голямото замърсяване на въздуха от по-старите двигатели.
Както в. "Сега" писа, с нова наредба държавата поощрява покупката на нови коли, като намалява продуктовата им такса и
я увеличава за старите. Новите такси ще бъдат приети от правителството след Нова година и едва тогава ще влязат в
сила. Досега колите на ток и хибридните возила са третирани наравно с всички нови коли. Реално за пръв път държавата
се сеща да стимулира вноса на електромобили, въпреки че мерки за това са заложени в плана за намаляване на вредни
емисии отпреди години. Таксата за електромобилите ще бъде намалена от 146 на 102 лева независимо от годината на
производство. За хибридните екотаксата за новите коли става 124, за тези до 5 г. 170, а от 5 до 10 г. - 215 лв. Колите на
възраст над 10 г. ще плащат 227 лв.
"Размерът на таксите е като в Полша и Чехия, където автомобилният парк също е предимно с коли над 10-15 години",
коментира Красимир Живков упреците към екоминистерството, че в България екотаксите са сред най-високите. Той не
можа да отговори на въпроса колко са парите от таксите, защото те се събирали от 3 лицензирани от ведомството
организации по оползотворяване. От отговора на Живков обаче не стана ясно дали тези фирми ги използват за
рециклиране, защото никой не следи дали и как става това.
По-категоричен регламент се предвижда в новата наредба и за продуктовата такса за найлоновите торбички. И
пликчетата над 25 микрона вече ще се облагат с такса от 55 ст., така както досега има подобна такса за тези под 25
микрона. Досега подходът беше да се таксуват тънките и леки торбички, защото не могат да се използват за повторна
употреба, а в същото време замърсяват най-много. Промените отразяват директивата на ЕС от април тази година, която
затяга режима и въвежда изискването до края на 2018 г. да не се използват найлоновите пликове. Без такса остават само
най-тънките пликчета с дебелина до 15 микрона за опаковане на риба, месо и зеленчуци, които се ползват с хигиенна
цел.
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По-високите продуктови такси означават, че в супермаркетите торбичките ще поскъпнат. В някои вериги или в луксозните
магазини обаче търговци може да продължат да не таксуват пликовете, а да ги калкулират в общите си разходи. По
закон, ако търговец не е платил продуктовата такса например за внесени торбички от чужбина, подлежи на глоба от 3000
до 10 000 лв.
САНКЦИИ
Около 190 млн. лв. са финансовите корекции по проектите с нарушения по програма "Околна среда" 2007-2013 г.,
съобщи вчера министър Ивелина Василева. Още преди година Брюксел наложи на България тази санкция заради
установени още по времето на кабинета "Орешарски" нарушения. Пропуските лъснаха след проверка на експерти от ЕК.
Така програмата беше блокирана за дълго, но според министъра изоставането е било наваксано. Въпреки това тези
средства остават реално глоба за България, т.е. страната ни няма да получи тези пари по съответните проекти. Според
Василева окончателните данни ще са ясни след Нова година, когато бъдат затворени проектите и програмата.
Министърът смята, че процентът на финансовите корекции може да намалее заради направените впоследствие от
общините икономии по санкционираните проекти. Строежът на 8 пречиствателни станции за общо 700 млн. лева, които
няма да бъдат построени в срок - до края на тази година, се прехвърля в периода 2014-2020 г.
Вестник Стандарт
√ Решават за цената на газа
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) днес трябва да реши дали да намали на цената на природния газ с
2.3%.
Големият въпрос днес е дали синьото гориво ще поевтинее повече от очакваното. Предложението на КЕВР е за малко поголямо понижение на цената от исканите 2.1% от "Булгаргаз".
Възможно е ново намаление да има и през второто тримесечие на 2016 г.
√ 3,45 млрд. лв. получихме от Брюксел за екопроекти
Завършват още 6 пречиствателни станции до края на годината
ОП "Околна среда 2007-2013" г. (ОПОС) е моята гордост, тъй като тя вече е изпълнена почти на 100%. Това обяви
министърът на околната среда Ивелина Василева при отчета на финала на екопрограмата и припомни, че при поемането
на длъжността преди 13 месеца забавянето по повечето екопроекти е било огромно. 2015 г. беше трудна година за нас,
но успяхме да нормализираме всички процеси по строителството и финансирането на обектите, отчете Василева.
Направените до вчера разплащания по ОПОС са 3,45 млрд. лв., от които 1,14 млрд. лв. (т.е - 1/3) са извършени след
ноември 2014 г., когато Брюксел възстанови плащанията, обясни Василева. За цялата 2014 г. ЕК е възстановила само 14%
от бюджета на ОПОС, а тази година възстанови 55%, допълни тя. 237 са напълно приключените проекти. Изградени са 44
пречиствателни станции, а до 30 декември ще бъдат завършени още 6. Така населението, което обслужват новите
пречиствателни станции, е 486 хил. души, обяви Василева и допълни, че 922 хил. души вече имат канализация.
190 млн. лв. са финансовите корекции, наложени на общините за нередности в обществените поръчки по изпълняваните
от тях проекти, финансирани по ОПОС, обясни още Василева. Санкциите са за целия период на ОПОС. Процентът на
корекциите обаче може да падне заради направените впоследствие от общините икономии по санкционираните
проекти, обясни Василева и допълни, че крайният размер на корекциите ще стане ясен догодина. Чрез разделяне на ВиК
проектите на фази ще бъдат спасени голяма част от средствата, обясни министър Василева и допълни, че тяхната втора
фаза ще се финансира по новата ОПОС. Вече са договорени 200 млн. лв. за дострояване на пречиствателните станции в
Шумен, Враца, Ямбол и други големи населени места, обясни министър Ивелина Василева.
√ 35,4% доходност от инвестиции в имоти
Прогнозират поскъпване на жилищата в големите градове с 4-7%
Доходността от инвестиции в имоти в София в момента е 5,4%, а за вложения в най-търсените квартали и в новото
строителство тя надвишава 6%, сочат данните на Bulgarian Properties. Това е много добра доходност, тъй като лихвите по
банковите депозити са около и под 1%.
"Подемът на имотния пазар за първи път от повече от десетилетие е движен почти изцяло от местно търсене за разлика
от годините на бума, когато водещ беше чуждестранният интерес. Това е основа за по-доброто му и устойчиво развитие
през следващите години", каза Полина Стойкова MRICS, изпълнителен директор на компанията. Раздвижването на
имотния пазар е резултат от комплексното влияние на редица фактори като растежа на БВП, повишаването на доходите,
спада в безработицата, по-ниските лихви по кредитите (исторически най-ниски нива към момента), цени на имотите като
от преди 10 г., както и добро съотношение на цена към доход, което прави имотите значително по-достъпни от периода
на бума. Освен това продължава миграцията към големите градове, което води до повишаване търсенето на имоти в тях.
За първи път от 7 години насам имаме едновременно положително влияние на толкова много фактори.
Очакванията са този подем да продължи и през 2016 г. с допълнително увеличение на обема продажби и нарастване на
цените в София и големите градове с между 4% и 7%, коментират от Bulgarian Properties. Ваканционните имоти в ски
курортите ще привличат все по-голям интерес сред българските и чуждестранните купувачи. Може да се очаква и ръст на
ваканционните пазари по морето, тъй като ще се възстанови интересът от страна на руснаците.
Вестник Капитал
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√ Евтиният петрол сви приходите от ДДС от внос със 170 млн. лв.
Всички останали данъчни постъпления се увеличават спрямо предходната година
Събираемостта на ДДС от внос за десетте месеца на 2015 г. изостава със 170 млн. лв. спрямо същия период на миналата
година. Данните от изпълнението на консолидираната фискална програма към октомври показват още, че приходите от
облагане на вноса от трети страни са единствените данъчни постъпления, които намаляват. Постъпленията от основните
приходоизточници - ДДС, акцизи, подоходното облагане, корпоративния данък и осигурителните вноски, се увеличават
(виж графиките). Последните актуални данни показват, че общите данъчни приходи в бюджета са достигнали 20.6 млрд.
лв., или с близо 1.5 млрд. лв. повече от същия период на миналата година.
От Министерството на финансите обясняват спада на приходите от ДДС от внос с цената на суровия петрол, количествата
на внасяните стоки за междинно потребление (черни и цветни метали и др.).
ДДС от внос
ДДС от внос, който се администрира от Агенция "Митници", зависи изцяло от международната ценова конюнктура. А тя
през тази година беше в полза на износителите и потребителите, докато бюджетът и приходната агенция отчитат загуби
от това. Цената на петрола сорт брент се срина с близо 40% в рамките на тази година, а на борсовата сесия в понеделник
стойността на нефта падна до 36.85 долара за барел, което е най-ниското ниво за последните 11 години. Бюджетът за
тази година и съответно планът на митниците бяха съставени при средногодишна цена на суровината от над 91 долара за
барел.
През тази година управляваната от Ваньо Танов агенция спря да публикува изпълнението на заложения план, както и
редовните тримесечни анализи за дейността си. "Капитал" разполага с отчета само за първото тримесечие на 2015 г. От
него се вижда, че за три месеца държавният бюджет е загубил 139.2 млн. лв. заради по-ниската цена. Това обаче се
компенсира в голяма степен от повече внос. В крайна сметка постъпленията от вноса на суров петрол през първото
тримесечие са оценени на 163.7 млн. лв., или с 26 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2014 г., което е нетният
негативен ефект.
В тримесечния доклад беше записано, че средните цени на импорта са паднали с 9.8%, докато на годишна база обемите
се увеличават с 8.4%. Статистиката тогава показа, че цените на вноса са намалели единствено при енергийните продукти
(петрол, горива, смазочни материали) – с 37.2%, докато при останалите групи (инвестиционни и потребителски стоки,
храни и напитки, транспортно оборудване и промишлените стоки) има поскъпване между 4 и 15% спрямо същия период
на предходната година.
Освен по-голямото вътрешно потребление част от загубите за бюджета се компенсират и от по-скъпия долар спрямо
еврото. В рамките на 12 месеца стойността на щатската валута, в която се търгува нефтът на международните пазари, се
покачи с над 10%. В някои моменти от годината двете валути почти бяха постигнали паритет, а това оскъпява петрола в
евро.
Други суровини
Негативно влияние върху приходите от ДДС върху вноса имат и падащите цени на останалите суровини. По данни на НСИ
вносът на суровини в България (без нефт и природен газ) е около 2.5 млрд. лв. за първите десет месеца. Спадът в
стойностния обем спрямо същия период на миналата година е около 4%. Националната статистика показва, че през 2014
г., когато основните метали поевтиняха с близо 50% по световните борси, стойностният обем се е свил с над 16%. Наймного страната ни внася метални руди, за които през тази година са платени 2.2 млрд. лв. Вносът на въглища и
неметални суровини е оценен от НСИ съответно на 165 и 130 млн. лв. През тази година цената на медта падна с 25%.
Подобна е ситуацията и при другите индустриални метали като цинк, калай, алуминий.
investor.bg
√ Калфин: Работи се по механизъм за определяне на минимална заплата по браншове
Ще бъдат създадени специални центрове за заетост, в които ще се предоставят комплексни услуги на трайно
безработните, коментира социалният министър
Министерството на труда и социалната политика работи по механизъм за определяне на минимални заплати по
браншове. Това коментира ресорният министър и вицепремиер Ивайло Калфин в интервю за БТА.
В момента текат консултациите между държавата, работодателите и синдикатите, тъй като всички социални партньори
трябва да припознаят този механизъм, посочва Калфин.
Той подчертава обаче, че някои сектори от икономиката нямат адекватно представителство пред държавата.
"Когато диалогът между работодатели и синдикати липсва, неизбежно трябва да се намесва държавата с
административни мерки. Искам да направим опит да сведем административните решения до минимум”, казва той.
Социалният министър изразява и убедеността си, че синдикати и работодатели биха могли да се договорят за
определяне на нивата на минималните заплати. “Колкото повече неща се договарят от тях, без участието на държавата,
толкова по-добре. Точно за такова договаряне ще настоявам и при определяне на минималните осигурителни доходи”,
коментира той.
Калфин отново посочва, че най-важното е да се създадат условия и стимули в България да се увеличават доходите от
труд. Той подчертава, че работа в страната има. Анализите на пазара на труда показват, че най-голям недостиг на
работна сила се наблюдава в дейности, за които се изисква някакъв занаят.
Ще имаме нужда и от квалифицирани инженери и специалисти в технически специалности, отбеляза социалният
министър. . Той обаче изразява съжаление, че въпреки перспективите за работа, тези професии не са сред най-желаните,
тъй като ученето изисква повече усилия.
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Той подчертава, че хора с професионални умения и не задължително с висше образование могат да си намерят лесно и
добре платена работа. Министърът признава обаче, че него все още е доста широка "ножицата" между търсене и
предлагане на пазара на труда и има липса на стратегическо планиране при избор на бъдеща професия на децата още от
семейството и от училище.
Социалното министерство ще включи по-активно представителите на бизнеса при формирането поне на краткосрочните
прогнози за необходимата работна сила. “Всеки един работодател знае приблизително точно от какви кадри ще се
нуждае през следващите 12 месеца. Ще се постараем да пренесем това прогнозиране на регионално равнище", казва
той.
“На нас ни е необходимода изградим трайно чувство за стабилност, предвидимост и справедливост. Българските
граждани да знаят докъде се простира личното участие и усилие, както и откъде започва солидарността и грижата на
държавата. Това все още не е постигнато. То става след години целенасочена политика”, посочва още Ивайло Калфин.
Той припомня, че статистиката показва напредък - близо 30 хиляди повече заети, увеличаване на доходите, на
минималната (380 лв.) и средната (874 лв.) работни заплати, на средната пенсия и т.н. Увеличен е и обхватът на
социалните услуги, броят на личните асистенти, размерът на инвестираните в социална политика средства.
Като фактор, който дава стабилност, Калфин откроява пенсионната реформа. “До края на миналата година хората не
знаеха дали и при какви условия ще се пенсионират на следващата година. Сега всеки може да изчисли очакваната си
пенсия с висока доза точност и да планира поне за 20 години напред”, коментира той.
Като най-важни промени в социалната сфера Ивайло Калфин изтъква увеличението на минималната работна заплата на
420 лева, пенсионните промени, увеличението на средствата и обхвата на семействата, които получават помощи за деца,
извеждането на децата от институциите, увеличаването на обхвата на социалните трапезарии, пакетите с храни за найбедните.
Той подчертава, че оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е най-добре работещата в България
европейска програма, а в ЕС сме в първите 5 от 28 страни-членки.
Като водещ приоритет през 2016 г. Ивайло Калфин посочва заетостта. “Насочили сме усилия и разработваме мерки, чрез
които - както чрез националния бюджет, така и чрез европейско финансиране, да можем да предоставяме повече
възможности за обучения, преквалификации и заетост на целевите ни групи”, коментира той.
Социалният министър очертава четири целеви групи, към които ще се насочат усилията - младежите до 29 години,
трайно безработните, хората в предпенсионна възраст и хората с увреждания. Механизмите за подпомагане обаче ще са
различни, защото субсидираната заетост не дава добри резултати, изтъква той.
Той допълва, че министерството му се ангажира със структурните проблеми на пазара на труда.
За интегриране на продължително безработните и икономически неактивните лица на пазара на труда ще бъдат
създадени специални Центрове за заетост и социално подпомагане. В тези центрове експерти от Агенцията за социално
подпомагане и от Агенцията по заетостта ще предоставят една комплексна услуга на трайно безработните. На хората ще
се изготвя профил и ще се насочват към обучения или преквалификации, така че постепенно те да се превърнат от
пасивни получатели на помощи към активни участници в устойчива заетост.
“За стимулиране на устойчивост на заетостта трябва да има съвместна работа между бизнеса и държавата, така че да се
гарантира повече обхват и трайност на заетостта. Не е целта да работят хората половин година и след това, с края на
програмата, временно заетите отново да станат безработни. Трябва да призная, че все още търсим достатъчно добрите
механизми за това бизнесът да се заинтересова и да привлича и задържа трайно безработните”, посочва социалният
министър.
“Много е важно постепенно и като общество, и като държава, и на ниво семейство, да се предприемат целенасочени
мерки, свързани с мисъл за бъдещето. Важно е подобен подход да се внедри и в образователната система, така че да се
подготвят повече бъдещи кадри за нуждите на бизнеса”, заключава той.
√ Манолова: Доставчици на обществени услуги да не ползват колекторски фирми
Задълженията се увеличават няколко пъти заради таксите на събирачите на дългове, посочи омбудсманът
Доставчиците на обществени услуги да нямат право да ползват услугите на колекторски фирми за събиране на дългове,
предлага омбудсманът Мая Манолова. Пред "Нова телевизия" тя уточни, че заедно с експерти разработва предложение
за законодателна промяна в тази насока.
Доставчиците на обществени услуги - ВиК-оператори, топлофикационни дружества, ЕРП-та и други, много често са
монополисти на пазара. Дейността им се регламентира със специални закони, посочи Манолова.
Тя беше категорична, че тези компании имат "раздути правни отдели", за които гражданите плащат също.
Манолова критикува практиката длъжниците да бъдат пращани на колекторски фирми, защото задълженията се
увеличават в резултат на таксите, които събират компаниите. Тя посочи случай, при който дълг към мобилен оператор в
размер на 5 лева след събиране от колектори и дело в арбитражен съд, е нараснал до 135 лева. Лихвите по
задължението са само около 6 лева, а всичко останало е таксата по събирането.
Според Манолова арбитражни съдилища в България "никнат като гъби". Много често длъжниците са били давани на
арбитраж, но без да бъдат предварително уведомени и така те не могат да се защитят. В същото време в много от
договорите липсва арбитражна клауза.
"Няма да оставя на мира нито колекторските фирми, нито топлофикациите, нито ЕРП-тата", заяви още Манолова.
Тя направи и коментар относно промените в Закона за акцизите и данъчните складове, ограничаващи варенето на ракия.
Манолова беше категорична, че това е традиционна за българите дейност, а ограниченията имат за цел на "задушат
малките производители".
16

Вчера омбудсманът съобщи, че ще подаде първата си конституционна жалба, която ще бъде свързана именно с
ограниченията в Закона.
√ 60 млн. лева е заделила АПИ за почистване на пътищата през зимата
Северната скоростна тангента на София ще е готова до края на годината, гарантира председателят на УС на АПИ Лазар
Лазаров
60 млн. лева са средствата, които Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) е заделила за почистването на пътищата през
зимния сезон. Поддържащите фирми са в готовност и са доставени всички необходими материали за обработка на
пътната мрежа в цялата страна.
Това съобщи председателят на Управителния съвет на АПИ Лазар Лазаров пред bTV. Той уточни, че ако зимата е мека и
останат част от средствата за снегопочистване, те ще бъдат насочени към ремонта на пътната мрежа през пролетта.
Лазаров призна за известно забавяне на проекта за строеж на тунел под Шипка. Той е част от обхода на Габрово, а в
момента тече дело в съда срещу отчуждаването на терени по трасето на обхода.
"Темповете на строителя са добри и очакваме обектът (обходът на Габрово - бел. ред.) да бъде изпълнен до края на 2016
година", допълни обаче той. По отношение на строителството на тунела в момента приключва изготвянето на подробния
идеен проект и се търси финансиране.
В същото време обаче в много кратък срок се извършват дейностите по изграждането на Северната скоростна тангента на
София. Проектът трябва да бъде приключен до края на тази година, за да не бъде загубено финансирането.
Лазаров посочи, че част от забавянето е причинено от "изключително тежките отчуждителни процедури". Водени са над
600 дела, свързани с отчуждаването на имотите по трасето с дължина от 16 километра.
Успешно са приключили проектите за изграждане на автомагистрала "Марица", два лота на "Струма", а до края на
годината ще бъде довършена работата по обхода на Монтана.
Лазаров защити решението за повишаването на цената на винетките, посочвайки че със средствата, събирани досега,
АПИ не е могла да поддържа пътната мрежа. "Реално необходимите средства за поддържане на тази мрежа са 700 млн.
лева на година, а ние събираме по 200 млн. лева", каза той.
Всички ремонти по магистралите са приключили и участъците, по които се работеше през лятото и есента, вече са
отворени, гарантира още председателят на УС на АПИ. Той припомни, че в пиковите часове около празниците ще бъде
спряно движението на тежкотоварни камиони по магистралите, първокласната пътна мрежа и част от второкласната
пътна мрежа.
√ Предстои ревизия на европейското законодателство за търговия с емисии
Разплатени са 3,4 млрд. лв. по програма „Околна среда“, отчете Ивелина Василева
След климатичната конференция в Париж предстои ревизия на европейското законодателство за търговия с емисии.
Това стана ясно на пресконференция на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
„2015 г. може да бъде наречена година на климата. Постигнатото споразумение между 195 държави в Париж гарантира,
че ще бъдат положени усилия за ограничаване на глобалното затопляне с не повече от 2°C и страните ще предприемат
действия за ограничаване на емисиите парникови газове“, посочи тя.
Запитана как конкретно Споразумението ангажира България, министърът обясни: „Всяка една от държавите участнички
трябваше да заяви индивидуален принос и ангажимент. Държавите от ЕС заявиха общата си цел през октомври 2014 г. до 2030 г. да се намалят емисиите парникови газове с 40% спрямо обемите от 1990 г. Тепърва ще стартират преговорите
на ниво ЕС. Ще бъде актуализирана и модернизирана директивата за търговия с емисии“.
Ивелина Василева допълни, че България вече е преизпълнила целите си, които трябваше да постигне до 2020 г.
Имаме сериозно поле за действие в областта на енергийната ефективност, каза тя и припомни, че се изпълнява
националната програма за саниране. За изпълнението на ангажиментите на държавата ни ще допринесат и мерките в
други оперативни програми, включващи енергийна ефективност, каза министърът.
Тя допълни, че следващата година от 22 април в Ню Йорк Споразумението ще бъде подписано от държавите, които са го
ратифицирали. За да влезе документът в сила, той трябва да бъде подписан от поне 55 държави, които да емитират поне
55% от емисиите парникови газове в глобален мащаб.
България през изминалата година по линия на търговете е генерирала 236 млн. лв. приходи от продажбата на емисии
парникови газове, съобщи още Василева.
От тези средства 71% отиват във Фонда за енергийна сигурност, за да покрият зелената добавка. Останалите средства се
използват за ограничаване на измененията на климата.
36 млн. лв. са инвестирани чрез Националния доверителен екофонд, за да се подобри енергийната ефективност на
публични сгради по схемата за зелени инвестиции. За същата цел са използвани 15 млн. лв. по Националната
инвестиционна програма за климата.
Планира се през 2016 г. по Националната инвестиционна програма за климата да бъдат заделени още 14 млн. лв. –
отново приходи от квоти, за енергийна ефективност. Ще започне и национална програма за електромобили с бюджет 1
млн. лв.
За изпълнението на оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2007-2013 г. министърът отчете, че за екопроекти са
разплатени 3,4 млрд. лв., или приблизително 100% от бюджета на програмата.
След като програмата беше замразена от Брюксел заради нарушения при търговете до ноември 2014 г., за 2015 г.
забавянето е било компенсирано.
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От ноември 2014 г. до сегашния момент са платени 1,1 млрд. лв., посочи Василева. Средствата, разплатени през тази
година, са 797 млн. лв. С последните два подадени сертификата от екоминистерството се очаква възстановените от ЕК
средства да достигнат 1,9 млрд. лв., или 72 на сто от бюджета на програмата.
Обработените плащания също са нараснали. До началото на 2015 г. са обработени заявки за 49% от бюджета на ОПОС.
През 2015 също са обработени 49%.
Министърът припомни, че са обновени или построени 44 пречиствателни станции и до края на годината ще бъдат
завършени още 6. Новите депа за отпадъци са 15, до края на годината ще бъдат пуснати още 4 инсталации.
На изпълнителите на проекти са наложени санкции (финансови корекции) за 190 млн. лв., но точната сума ще стане ясна
догодина при пълния отчет за програмата.
Ивелина Василева каза още, че недовършените водни европроекти ще бъдат фазирани (прехвърлени за финансиране
към новия период) – в Банско, Видин, Тервел, Шумен, Раднево, Ямбол, Враца и „Златни пясъци“.
Тъй като водната реформа не е приключила, с пари от ОПОС 2014 – 2020 ще се финансират четири водни проекта – в
Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен заедно с Долна Митрополия, както и още пет проекта, които се преглеждат от
JASPERS. Фазираните и ранните проекти надхвърлят 700 млн. лв.
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