Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БТА

√ Бизнесът иска електронно правителство, за да се противопостави държавата ефективно на корупцията
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) е за ускоряване на дейностите за въвеждане на електронно
правителство, за да може държавата да се противопостави по-ефективно на корупцията и корупционните практики. Това
заяви в Плевен Добрин Иванов - изпълнителен директор на Асоциацията.
Като представителна организация на работодателите на национално равнище, АИКБ представи днес пред бизнеса на
третия по големина град в Северна България вижданията си за подобряване на бизнес климата в България, постигнатото
от Асоциацията в полза на българските предприемачи през последната година и приоритетите за следващия период.
Специално място по време на дискусията бе отделено на Оперативните програми за новия програмен период и схемите,
по които бизнесът е бенефициент.
Представителите на Асоциацията заявиха, че въвеждането на дуалното обучение ще помогне за решаване на все позадълбочаващия се проблем с недостига на квалифициран персонал за фирмите. Липсата на подготвени кадри пречи за
развитието на българския бизнес и за привличане на свежи чуждестранни инвестиции у нас, каза Добрин Иванов. Той бе
категоричен, че трябва да се мисли в посока за увеличение на работните заплати, само ако се постигне по-висока
производителност на работната ръка.
Плевен за Плевен
√ Среща с бизнеса от Плевенско организира днес Асоциацията на индустриалния капитал в България
Днес представители на ръководството на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) ще проведат среща с
бизнеса от област – Плевен. На нея предприемачите от областта ще се запознаят с постигнатото от Асоциацията в полза на
българския бизнес през последната година и с набелязаните цели и приоритети й за следващия период.
Пред предприятията в областта ще бъдат представени Оперативните програми за новия програмен период, както и
индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г., като ще им бъдат разяснени с
подробности схемите, по които бизнесът е бенефициент.
Срещата ще се проведе от 11,30 часа в конферентната зала на хотел „Ростов”.
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InfoPleven
√ Информационна среща провежда Асоциацията на индустриалния капитал днес в Плевен
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) организира днес в Плевен информационна среща, на която ще
бъдат дискутирани инициативи за подобряване на бизнес климата в България. Ще бъдат представена информация за
възможностите за финансиране на бизнеса по новите оперативни програми за периода 2014 – 2020 г.
Срещата ще започне в 10 часа в Конферентната зала на хотел „Ростов”. Тя ще бъде открита от Боян Бойчев, член на УС на
АИКБ. В срещата ще участва Анелия Йорданова, експерт от Министерство на труда и социалната политика и Добрин
Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, които ще представят новите оперативни програми за периода до 2020 г.

Радио Плевен
√ Асоциацията на индустриалния капитал се срещна с представители на бизнеса

На своята 20-годишнина Асоциацията на индустриалния капитал в България проведе среща с представителите на бизнеса
от Плевенския регион. По думите на Боян Бойчев – член на Управителния съвет Асоциацията е една от четирите
организации в страната, която има 76 браншови камари, повече от 7 000предприятия и над 400 000заети лица.
Организацията днес представи инициативите, които се осъществяват през 2016 година, за подобряване на бизнес климата
в страната. Една от основните задачи е намаляването на административните прегради.
Ръководството на асоциацията вижда бъдещето в подобряването на конкурентоспособността и насърчаване на
предприемачеството. Но от друга страна се подчертават недостатъците в България – липсата на специалисти и
невъзможността на външни инвеститори да се установят в страната, тъй като производството им не може да намери
работна ръка. Асоциацията ще настоява за въвеждане на дуалното образование. То не е панацея за решаването на
проблема с кадрите за бизнеса, но ще осигурява възможност на младите хора да се обучават в местата, където след
завършване на обучението си ще намерят работа. До 2020 г. в България трябва да се създадат специалисти – инженери и
хора със средно специално образование, за да се подобри състоянието на бизнеса и да се повишат възможностите му –
категорични са от Асоциацията на индустриалния капитал в България. По думите на Боян Бойчев – член на Управителния
съвет на асоциацията срещата с представители на бизнеса от региона е била ползотворна и плевенчани са показа голяма
активност при поставяне на проблемите.

BG Север
√ АИКБ: Липсата на специалисти в бизнеса е пречка за инвестиране в страната

Отсъствието на качествени хора за бизнеса, е най-големият проблем на предприемачите в Плевенска област. Същият
проблем стои и пред фирмите в страната. Това споделиха с медиите днес представители на ръководството на Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ). Те посетиха Плевен, за да се срещнат с представители на местния бизнес.
На регионалната среща в Конферентната зала на хотел „Ростов“ предприемачите от областта се запознаха с постигнатото
от Асоциацията в полза на българския бизнес през последната година и с набелязаните цели и приоритети на АИКБ за
следващия период. Пред предприятията в областта бяха представени Оперативните програми за новия програмен период,
както и индикативните програми за отваряне на процедурите за кандидатстване през 2016 г. Разяснени с подробности бяха
и схемите, по които бизнесът е бенефициент.
„За да се реши проблемът с кадрите е наложително децата да бъдат върнати за обучение в професионалните гимназии.
Да се създадат условия бизнесът да е по-близо до обучението и квалификацията на младите хора. Така те ще усвоят
новостите във всеки бранш и ще се учат на машини, където ще работят по-късно като специалисти“. Това коментира пред
журналисти днес Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ. От Асоциацията признават, че липсата на специалисти
вече е пречка и за привличане на инвестиции в България.
Неизгодните условия за кредитиране на малкия и средния бизнес, също са пречка пред растежа на предприятията в Плевен
и в страната. Така се свиват финансовите им възможности и те могат единствено да запазят нивото си, но не и да се
развиват. Банките са изключително предпазливи при кредитирането , а лихвите им са много високи, обявиха от АИКБ.
Оттам се надяват, че въвеждането на електронните услуги в администрацията ще помогне на бизнеса да получи точно,
бързо и евтино обслужване. Очакванията са да се намали корупцията и натискът върху фирмите, което също е проблем на
предприемачите в момента.
От АИКБ прогнозират, че през 2020 г. в страната ни ще има нужда от инженерно-технически кадри, от компютърни
инженери, лекари, учители и земеделски работници.
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Посоки
√ Асоциацията на индустриалния капитал в България се срещна с плевенския бизнес

Изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Добрин Иванов и членът на
Управителния съвет на асоциацията Боян Бойчев се срещнаха днес с представители на бизнеса в Плевен. Те представиха
целите, задачите и инициативите на АИКБ и оперативните програми за периода 2014–2020 г.
„На тази среща получихме много конкретна обратна информация за отношението на бизнеса в града към оперативните
програми. Научихме и какви са неговите конкретни проблеми както при работата с публичната администрация, така и с
предизвикателствата, свързани с набирането на необходимата работна ръка“, обясни Боян Бойчев.
Той представи АИКБ като една от четирите национално представени работодателски организации в страната. Асоциацията
има 76 браншови камари с повече от 7 000 предприятия и над 400 000 заети лица. Нейната мисия е да направи българския
бизнес по-конкурентоспособен, а бизнессредата да стане по-добра, заяви още Бойчев.
Според него един от най-сериозните проблеми пред българския бизнес е да си осигури достатъчно качествени хора за
работа. За да се реши той, трябва да се направят реформи във висшето и средното образование у нас. Въвеждането на
дуалното обучение е един от лостовете за преодоляването на разликата между образованието на младите хора и нуждите
на бизнеса.
„То ще върне децата в професионалните гимназии и ще даде възможност на бизнеса да е по-близо до образователната
система. Учениците ще могат да се обучават в реална производствена среда. Те ще придобиват такива знания умения и
навици, че след като завършат образованието си, ще могат по най-бързия начин да се включат в производствения процес“,
допълни Добрин Иванов.

Важни обществено-икономически и политически теми
24 часа
√ Фирми рекетират с обжалване, за да получат част от поръчки
Пресичат и измами с фирми за
инвалиди при търговете
Има фирми, които са се специализирали в обжалвания на обществени поръчки и дори го използват като инструмент за
рекет към останалите участници.
Това потвърди на работна среща за новия Закон за обществените поръчки вицепремиерът Томислав Дончев. Схемата била
следната: представител на фирма, участник в търг, се свързвал с класираните на първо място и предлагал да бъде
подизпълнител, а в замяна да няма обжалване. Тъй като то обикновено се проточвало, имало и компании, които приемали
“офертата”.
Други фирми, вероятно срещу комисионна, играели ролята на статисти с формално включване в търг, за да не бъде
отменен като съмнителен, ако се окаже с един или двама участници.
Анализите около последните промени в Закона за обществените поръчки установили и бум на фирми на инвалиди.
Седмици преди да се обявят търгове по селектиран списък с позиции масово се регистрирали фирми с назначени в тях
хора с увреждания. Действащи компании пък ударно наемали такива. Причината била, че досега по закон поръчки, в които
се състезават фирми на инвалиди, се даваха преференции, които осигуряваха спечелване на търга.
Вицепремиерът Дончев бе категоричен, че тези и други вратички, работили от години, са затворени с новия закон.
Той посочи още една възможност за нередности при търговете, която обаче трудно щяла да бъде използвана. Законът вече
предвижда предварителен контрол на поръчки чрез случаен подбор. Средно на ден се обявяват 40- 60 поръчки, но броят
им е неравномерно разпределен във времето. Имало очаквания, че за да намалят шанса да попаднат в извадката за
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проверка, опитни играчи се канели да подават документи в по-натоварени дни или месеци. За да се пресече тази практика,
случайният подбор щял да се прави, като в една група се включат всички оферти за 3 дни назад.
Дончев съобщи още, че се обмисля идеята финансовата инспекция, Сметната палата и МВР да се включат активно в
предварителните проверки заедно с КЗК.

√ България е обречена на заеми през следващите 7 години
Държавните заеми, които правителствата теглят в последните години създават сериозен риск за публичните финанси.
Причината е, че новите емисии са с кратък срок на обслужване и в 7 от следващите 12 години държавата ще има дългови
плащания в размер над 1 милиард лева. Това пише в последния си брой сп. „Икономист“, цитирано от БГНЕС.
Практиката показва, че в такъв случай най-често управляващите прибягват до рефинансиране чрез външни заеми, но има
много сериозен риск те да се теглят при по-неизгодни условия. Тезата на изданието е, че за относително кратък период от
време се стоварват падежите по твърде много дългови емисии, като е почти сигурно, че лихвите по рефинансирането ще
бъдат по-високи от сегашните, и най-вероятно, освен за превъртане на стари задължения правителствата ще са принудени
да теглят заеми и с цел финансиране на бюджетните дефицити.
Ситуацията няма да илюстрира класическа дългова спирала, а негативните последствия от попадането в нея. Избягването
на подобно развитие е възможно, но изисква мерки по ограничаване на бюджетния дефицит, като е въпрос на политически
избор дали то ще се случи чрез оптимизиране на публичните разходи, или след повишаване на данъчната тежест, пише
списанието.
То допълва, че чуждестранните инвеститори вече показват склонност да търсят спекулативна печалба от български дълг,
подавайки поръчки за новоемитираните облигации, с по-висока доходност спрямо минали емисии. Пример за това е
ниското презаписване на предложените 12-годишни дългови книжа и факта, че доходността, потърсена от инвеститорите
бе с 0.1 процентни пункта по-висока в сравнение с 12-годишната емисия, която държавата пласира миналия март.
Изданието цитира свое допитване сред представители на пазара, според които финансовите пазари вече взимат предвид
устойчивото покачване на държавния дълг спрямо икономиката на страната. Не на последно място „Икономист“ показва,
че Румъния изпреварва страната ни и като репутация на длъжник пред международните пазари. Като аргумент се посочва,
че инвеститорите са склонни да плащат по-ниска добавка над базовата лихва за румънски дълг със срок на обслужване от
девет години, спрямо българските книжа със 7-годишна срочност. В нормални пазарни условия доходността, както и
добавката над базовата лихва по дадена облигация растат с нейната срочност и факта, че 9-годишните книжа на Румъния
имат по-ниска добавка от 7-годишните на България показва по-висока оценка за северната ни съседка.

√ НАП: Електронната декларация пести данъци
Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен
данък (но не повече от 1000 лв.), припомнят от НАП. Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен до крайния срок
за подаване на декларацията - 31 март 2016 г. До края на февруари 2016 г. от цялата страна в НАП са изпратени 121 400
декларации за облагане с корпоративни данъци, като 78% от тях са подадени по електронен път.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци е 31 март. Това е и срокът, в който трябва
да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Плащането на
задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други
вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за
управителя на фирмата.

√ Изчисляват общия дял на офшорки в банки и фондове
Да се изчислява общият дял на участие на офшорни комапнии в банки, пенсионни фондове и застрахователни дружества
и той да не надвишава 10%. Това предлагат депутати от Реформаторския блок, които внасят промени преди второто четене
на т.нар. закон за офшорките.
През месеца парламента гласува в такива компании праговото участие да е 10%. Така обаче се появил проблемът с 11
фирми, които имат дял от по 9% да притежават анонимно дадена банка, обясни единият от вносителите Антони Тренчев.
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Според предложените промени без значение колко офшорки имат участие в дадена компания, общият им дял не трябва
да е над 10%.
Предложението на РБ е да се гледа сумарния ефект – не отделни дружества, а всички делът на всички офшорни да не може
да надвишава 10%, т.е да не може да има контролен пакет или мажоритарна собственост на скрити собственици, каза
Тренчев.
Компании, в които има офшорни дружества над този праг няма да могат да участват и в обществени поръчкикакто и да
нямат възможност за мажоритарен дял или контролен пакет
Преди приетите на първо четене промени бе забранено на банки, застрахователни дружества и на фирми, които участват
в обществени поръчки, да имат каквото и да е офшорно участие.
Според ЕК тоталната забрана била твърде рестриктивна и се ограничавал пазарният принцип.
„Това за нас е важно. Всички знаем в последните седмици за спрените обществени поръчки. Един от главните поводи те
да бъдат спрени е подозрение кои са точно собствениците на фирмите, които са спечелили търговете.”, каза Тренчев.
Той обяви, че групата смята спирането на обществени поръчки за правилно.
„Искаме да погледнем и отвърд това – да отпадне необходимостта да се спират поръчки и икономическият процес в
България да не спира.”

Мениджър нюз
√ Кои благотворителни каузи привличат най-много дарители
За кои каузи българите са дарили най-много средства през миналата година? Оказва се, че това са кампанията за
реставрация на ротондата „Свети Георги” в София и за волейболното училище на бившия капитан на националния отбор
Владо Николов, показват данните от платформата за набиране на средства DMS.
Тези две кампании са събрали най-много пари от редовни месечни дарения спрямо кампаниите на други организации.
След тях се нареждат инициативите за изграждане на Национален център за жестови услуги за хора с увреден слух, за
закупуване на апаратура за държавните болници и за превенция на изоставянето на бебета.
Близо 1060 души даряват по 2 или 5 лева месечно за реставрацията на ротондата „Св. Георги” в двора на президентството.
Така осигуряват около 2100 лева месечно за тази кауза. Кампанията се провежда от април миналата година и е събрала
още 8200 еднократни есемеса, съобщи „Дарик”.
С част от парите вече е направен 3D моделът, по който ще бъдат възстановени външните стени на храма.
На второ място по брой дарители се нарежда кампанията на волейболния клуб Левски Боол, която събира пари за
тренировки на младежи от цялата страна в училището на Владо Николов. Дарителите са 551, а парите, нужни за училището,
са около 40 хиляди лева.
Кампанията за изграждане на Национален център за жестови услуги има 530 редовни дарители, или по 1090 лева месечно.
Тя се реализира от март миналата година и трябва да набере близо 40 хиляди лева за изграждане на центъра.
Около 120 хиляди лева са нужни на сдружение Кауза, за да бъде закупена болнична апаратура за различни лечебни
заведения. Редовните дарители са над 520, а близо 8000 са еднократните есемеси.
Кампанията „Стани семеен добродетел” , има 223 абонаментни дарения, с които се работи срещу изоставянето на бебета.

√ Висшите чиновници - задължително с магистърска степен
Ръководният държавен апарат вече задължително ще е с висше образование. Това решиха депутатите, които приеха
промените в закона за администрацията, съобщи bTV. Мярката обаче влиза в сила за новите назначения.
Бъдещите областни управители, шефове на агенции, държавни комисии, заместниците им, както и зам.-министрите ще
трябва да имат завършена най-малко магистърска степен.
Целта е да се избегнат неудобните ситуации, в които подчинените на даден високопоставен чиновник са по-образовани от
него. „Сега действащият Закон за администрацията дава възможност на тези длъжности да бъдат назначавани дори лица
с основно образование”, посочи депутатът Бойка Маринска (РБ).
Със законовите промени само депутатите и министрите остават без изискване за ценз, тъй като техните права са уредени
в Конституцията.
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√ Сериозно намаляват преките инвестиции
Преките инвестиции в страната за януари 2016 г. възлизат на 44,9 млн. евро, което е с 233,6 млн. евро по-малко в сравнение
със същия месец на 2016 г. Това показват предварителни данни на Българската народна банка.
Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 2,4 млн. евро, при 2.9 млн. евро
за януари 2015 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия – 0,7 млн. евро (и Германия –
0,5 млн. евро.
За януари 2016 г. подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно
участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 40,2 млн.
евро, при 239,1 млн. евро за януари 2015 г.
Най-големите преки инвестиции в страната за януари 2016 г. са от Германия (14,5 млн. евро) и Великобритания (10,8 млн.
евро).

√ Излишък от над 270 млн. евро в платежния баланс през първия месец на 2016 г.

Платежният баланс на България за януари 2016 г. е отчел излишък излишък спрямо дефицит в началото на миналата
година, показват актуални данни на Българската централна банка (БНБ).
Текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 271,7 млн. евро при дефицит от 98,9 млн. евро за януари 2015
г.
За януари 2016 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 165,5 млн. евро, при дефицит от 108,4 млн. евро
за януари 2015 г. Излишъкът се дължи на положителните салда по статии Стоки и услуги (103,3 млн. евро) и Вторичен доход
(90,6 млн. евро).
Търговското салдо за януари 2016 г. е положително в размер на 66,7 млн. евро при дефицит от 124,7 млн. евро за същия
месец на 2015 г.
През първия месец на 2016 г. страната ни е изнесла стоки за 1,754 млрд. лв., което е с 7,7% повече спрямо същия период
на 2015 г.
През януари вносът намалява с 3,7% на годишна база, до 1,687 млрд. евро.
Салдото по услугите е положително в размер на 36,5 млн. евро при положително салдо от 128,8 млн. евро за януари 2015
г.
Капиталовата сметка е положителна в размер на 106,2 млн. евро при положителна стойност от 9,6 млн. евро за януари
2015 г.
Финансовата сметка за януари 2016 г. е положителна в размер на 265.4 млн. евро при отрицателна стойност от 158.3 млн.
евро за януари 2015 г.
Януарските резерви на БНБ намаляват в началото на годината със 789,8 млн. евро при тяхно понижение с 1,1648 млрд.
евро през януари 2015 г.

Сега
√ И счетоводителите ще бъдат съдени за укриване на данъци на фирми
Граждански иск може да се предяви дори да има ревизионен акт и административно производство срещу
съответната компания, разтълкува съдът
Не само собственици и официални представители, но и счетоводители, пълномощници или търговски представители на
фирми могат да бъдат съдени за укриване на данъци и осигуровки, ако фактически осъществяват тази дейност.
Финансовият министър може да им търси наказателна отговорност от името на държавата. Граждански иск може да се
предяви дори да има ревизионен акт и административно производство срещу съответната фирма.
Това стана ясно от тълкувателно решение на Върховния касационен съд в отговор на питане от главния прокурор заради
разнопосочна съдебна практика. То е задължително при бъдещи дела и вече разбуни гилдията на счетоводителите.
В момента съдилищата тълкуват по различен начин съответните членове в Наказателния кодекс, които определят
укриването на данъци и осигуровки като престъпление. Затова Цацаров е поставил на съда серия въпроси. Той е поискал
тълкуване дали укриването на данъци представлява непозволено увреждане по смисъла на Закона за задълженията и
договорите, за което може да се търси гражданска отговорност, кой следва да отговаря пред закона - фактическият
извършител или официалният представител на фирмата, и пречи ли наличието на ревизионен акт да се предявява
паралелен граждански иск за същите задължения. В отговор на тези въпроси ВКС излиза с категорично становище, че
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гражданската отговорност при такива престъпления следва да се носи от извършителя. Той може да е както собственикът
или друго лице, което по закон представлява фирмата, така и счетоводители, търговски представители, пълномощници,
които фактически изпълняват съответните функции по данъчното законодателство. "Законът позволява на търговеца да
ползва други лица, които да осъществяват действията, регулирани от данъчното законодателство. Тези лица също могат
да са извършители на престъплението, като този въпрос следва да се преценят на база всички фактически обстоятелства
по делото", мотивират се съдиите. Те изтъкват, че предявяването на подобен иск не е изключено при наличие на паралелно
изпълнително производство за събиране на същите задължения, но съдът следва да прецени докъде е стигнала държавата
в опита да си да получи парите и дали гражданският иск няма да затрудни събирането на сумите. Законово е гарантирано,
че държавата не може да събере една и съща сума на два пъти от длъжника, припомнят от ВКС.
Според текстовете при укриване на данъци в големи размери (над 3000 лв.) наказанието е лишаване от свобода от 1 до 6
години и глоба до 2000 лева, при особено големи размери (12 000 лв.) санкцията е от 3 до 8 години и конфискация на част
или на цялото имущество на виновния.
Тълкувателното решение идва на фона на вече разширена солидарна отговорност от трети лица и по реда на
Данъчноосигурителния процесуален кодекс. До тази година отговорността от трети лица при укрити данъци се
ограничаваше до членовете на органите на управление и управителите. От 2016 г. кръгът на отговорните лица вече е
чувствително разширен и за такива нарушения НАП ще може да предявява претенции и към прокуристите, търговските
представители и търговските пълномощници на фирмите. Счетоводителите не бяха посочени.
Целта на тези текстове е да улеснят данъчните при масовото неплащане на данъци чрез различни схеми - ползване на
подставени лица, прехвърляне на фирми, извършването на сделки, целящи да направят невъзможно събирането на
съответните публични задължения. Поискана от "Сега" справка от НАП показва, че по този ред през 2015 г. данъчните са
започнали 156 производства, като 30 от тях вече са приключили и събраната сума в хазната възлиза на 6.6 млн. лв.
Изричен ред за търсене на солидарна отговорност има и в ДДС законодателството. По закон НАП има право да търси
отговорност от получател, който си е възстановил данъчен кредит, ако по веригата има неплатен ДДС. Тук обаче от
данъчните се иска да докажат, че получателите са били длъжни да знаят, че данъкът няма да бъде внесен. Наличието на
свързани лица по веригата от доставчици не е достатъчно доказателство за такова знание, става ясно от практиката на съда.
По този ред през 2015 г. данъчните са започнали 178 производства, като приключени към момента са 76. Събраният ДДС
от тях възлиза на 8.7 млн. лв.
До редакционното приключване на броя "Сега" не успя да получи информация за случаите на укрити данъци и осигуровки
в големи размери, при които фирмите са дадени на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

√ Сметната палата разби на пух и прах имиграционната политика на ЕС

Европейската сметна палата огласи унищожителен доклад за имиграционната политика на ЕС, определяйки я като
непоследователна и без стратегия, съобщи ЮрАктив. Докладът бе огласен часове преди началото на срещата на върха на
евролидерите, които трябва да решат дали да приемат турската оферта за сделка за бежанската криза.
Според одиторите европейските средства за справяне с кризата се харчат хаотично и почти на случаен принцип. "В тази
политика липсва стратегия. Ние имаме генерални цели, но политиката действа според приоритета на случващото се в
момента. Това ни доведе до положение да преговаряме за връщане на бежанци в замяна на облекчаване на визовия
режим, в което няма особена мисъл", казва докладчикът по темата в Сметната палата Даниел Ламарк.
Евролидерите се събраха вчера в Брюксел, за да уточнят позициите си по исканията на Турция за споразумение за
бежанците. В началото на месеца Анкара внезапно постави нови искания пред ЕС и тогава не се стигна до решение.
България и още 5 страни може да блокират сделката с Турция, прогнозира вчера авторитетното издание "Политико". София
с основание се тревожи, че ако Анкара наложи сделката да покрива само бежанците на гръцките острови, то бежанците
ще потърсят нов път през България. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск изрази предпазлив оптимизъм за
възможността да се постигне споразумение между ЕС и Турция в областта на миграцията на днешната среща на върха.
Мигрантите ще търсят нови пътища, включително през България, предупреди комисарят по правата на човека към Съвета
на Европа Нилс Муйжниекс, цитиран от БГНЕС. Българският премиер Бойко Борисов и президентът на Република
Македония Георге Иванов са обсъдили вчера в телефонен разговор изострения проблем с бежанците и възможностите за
прекъсване на каналите за нелегален трафик на мигранти по общата граница. Те се договорили в следващите дни да бъдат
проведени съвместни българо-македонски операции по въздух и земя за охрана и контрол на границата, съобщиха от
правителствената пресслужба.
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Инвестор бг

√ България е сред страните с най-голям ръст на разходите за труд в ЕС
Почасовите разходи за труд са се повишили с 5,8% у нас през последното тримесечие на 2015 г. и с 1,9% в ЕС
Почасовите разходи за труд в България са се повишили с 5,8% през четвъртото тримесечие на 2015 г. спрямо същия период
на предходната година, с което страната се нарежда сред членките на Европейския съюз (ЕС) с най-силни повишения, сочат
данни на Евростат.
По-големи ръстове са отчетени единствено в Румъния (11,4%), Чехия (8,6%) и Латвия (7,7%). Значителни повишения се
наблюдават също в Словакия (5,3%) и Австрия (5,2%). Същевременно спад има в Италия и Кипър (по -0,8%), Холандия (0,4%) и Люксембург (-0,1%).

Почасовите разходи за труд са се увеличили с 1,3% в еврозоната и с 1,9% в целия ЕС през четвъртото тримесечие на 2015 г.
на годишна база, сочат още данните.
Темпът на нарастване се е ускорил в еврозоната спрямо третото тримесечие, когато е бил 1,1%, а в ЕС е останал стабилен.
Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и други разходи извън заплатите (обезщетения, болнични,
осигуровки).
В ЕС през последното тримесечие на миналата година възнагражденията за изработен час са нараснали с 2 на сто, а
останалите разходи - с 1,4 на сто. Общо разходите за труд са се повишили с 1,7 процента в промишлеността, с 2,5 процента
в строителството и с 2 процента в услугите.

√ С 500 млн. лв. повече са събрани от осигуровки през миналата година
Седем случая на укрити осигуровки са установени за година, каза министърът на социалната политика Ивайло
Калфин
Националната агенция за приходите (НАП) е събрала с 500 милиона лева повече от осигуровки през 2015 г. в сравнение с
2014 г. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в рамките на
парламентарния блиц контрол.
От началото на миналата година до момента органите по приходите са открили данни за извършени престъпления по
укриване на дължими осигурителни вноски в седем случая, като всички те са изпратени на компетентните органи,
коментира още вицепремиерът.
Той посочи, че решението на парламента да криминализира укриването на осигурителни вноски от началото на 2015
година вече дава резултати.
Министърът на труда напомни, че когато осигурителните вноски са дължими, но не са внесени, в тези случаи работникът
запазва правото си на социални, здравни и пенсионни обезщетения, като те се поемат от бюджета или от редовните
8

платци. Това беше и основният мотив да се потърси ангажимент на тези, които виновно са укрили плащането на вноски,
обясни Ивайло Калфин презумпцията на криминализирането на укриването на вноски.
Два са ефектите от текста, с който парламентът криминализира укриването на осигурителни вноски, продължи министърът.
Единият е превантивен ефект, който действа, защото вече се вижда до голяма степен промяна в поведението на
работодателите и наказателен.
Постъпленията от санкции и наказателни лихви по ДОО и НЗОК за 2015 година са 35 милиона лева, където е отчетен ръст
от 26% спрямо предходната година, посочи той.
„Виждаме, че превантивният ефект води до по-голяма събираемост от предвиденото”, каза Калфин.
Внасянето на осигуровките е изцяло отговорност на работодателя, освен при самонаетите, и затова няма как да има натиск
от работника към работодателя за това. Така социалният министър коментира въпросът дали трябва и работникът да бъде
наказван при укриването на вноски.
За укриване на вноски в големи размери от 3 до 12 хиляди лева лицето се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с
глоба до 5 хиляди лева. За укриване над 12 хиляди лева наказанието е от 2 до 8 години затвор и конфискация на цялото
имущество на виновния, напомни министърът.
В интервю от днес за Bulgaria ON AIR Ивайло Калфин заяви, че е важно и гражданите да следят какво се случва с тях в
трудово отношение – да не им плащат на ръка, да си търсят правата.„Нека хората да са спокойни и да подават сигнали. По
този начин ще е ясно, че има правила”, призова министърът.

Банкеръ

√ Акционерите на "ХЕС" с дивидент за 19-та година поред
Публичното дружество Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, за поредна година има намерение да раздаде
дивидент на акционерите си. Според материалите за предстоящото годишно Общо събрание на акционерите, ще бъде
предложено за дивидент на акционерите да бъде отделена сумата от 3 638 751 лева. Нетната печалба на ХЕС за 2015 г. е
4.084 млн. лв.
В този случай, всеки акционер ще получи по 0.20 лв. брутен дивидент на акция за 2015 г. При положително решение,
дивидентът ще почне да се изплаща от 10 септември, като ще бъде изплащан за срок от три месеца чрез централен
депозитар и клоновете на Интернешънъл асет банк, клон Ямбол. За членовете на съвета на директорите са предвидени по
20.5% от печалбата, която те ще получат под формата на тантиеми.
От 1997 г. насам емитентът не е пропускал година, в която да отдели част от печалбата си като дивидент. За предходната
2014 г., той е беше 0.16 лв. на акция.
Мажоритарен акционер в емитента е Стара планина холд АД, притежаващ 64.53% от уставния капитал. Пенсионните
фондове притежават 15.4% от капитала, като 7% от него са притежание на ЗУПФ Алианц България. Инвестиционни
дружества и Договорни фондове притежават 5.4%, а 8.3% се държат от бившото публично дружество Славяна АД.
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