Важни обществено-икономически и политически теми
Стандарт
√ "Стандарт" събира трима министри и 150-те най-големи компании у нас
Съдебната система, администрацията, образованието и енергетиката са препъникамъкът пред инвеститорите
С провеждането на 4 ключови реформи са свързани въпросите на бизнеса към премиера Бойко Борисов и министрите от
кабинета му. Индустрията има най-големи очаквания за реформи в администрацията, съдебната система, образованието
и енергетиката.
Това показва допитването на в. "Стандарт" до различни представители на бизнеса в навечерието на дискусията "Да! На
българската икономика".
Днес в "София хотел Балкан" вестникът ни събира "на една маса" над 150 представители на най-големите компании и
чужди инвеститори у нас. На въпросите им ще отговарят министрите на финансите Владислав Горанов, на икономиката
Божидар Лукарски и на енергетиката Теменужка Петкова.
Първият за 2016 г. форум от националната кампанията "ДА! На българската икономика" се провежда в партньорство с
четирите национално представителни организации на работодателите в България - КРИБ, АИКБ, БТПП и БСК. В дискусията
ще се включат три търговски камари - американската, германската и гръцката. Своите позиции ще заявят и синдикатите
КНСБ и "Подкрепа". В дискусията ще участват председателката на комисията по бюджет и финанси в НС Менда Стоянова,
както и ръководители на държавни изпълнителни агенции.
Форумът ще се предава пряко по телевизия "Канал 3" и радио К2, медийни партньори на събитието са още телевизиите
"България он ер" и "Блумбърг тв".
Четирите реформи са ключови за същественото подобряване на средата за правене на бизнес у нас и привличането на поголям обем инвестиции, категорични са бизнесмените. Според тях инвестициите са гаранция за разкриване на устойчиви
работни места, по-високи доходи и стабилен икономически растеж в годините напред.
Почти всеки бизнесмен посочва като жизненоважни реформите в съдебната система, в администрацията - въвеждането
на електронно управлението, в образованието и в енергетиката.
Реформирането на съдебната система ще даде сигурност на вложените капитали при спазване на върховенството на
закона и ефективно правораздаване. Подобряване на работата на администрацията би осигурило качествени и евтини
услуги за фирмите и гражданите, без да се пилеят публични средства. В тази връзка бизнесът очаква най-после реално
въвеждане на електронно управление, което е ключ и към ограничаване на корупцията.
Реформата в образованието трябва да даде толкова търсената от фирмите качествена и квалифицирана работна ръка.
Индустрията пък е пряко зависима от реформата в енергетиката, която да гарантира предвидимост в цените на
енергоресурсите и конкурентоспособност на българската продукция на световните пазари. Без тези четири реформи
страната ни трудно ще влезе в шортлистите на инвеститорите въпреки ниските данъци и похвалите, че сме остров на
политическата стабилност в размирния регион, в който се намираме.
Реформите ще имат и благоприятен фискален ефект, смятат представителите на бизнеса. Те ще доведат до ограничаване
на ненужни бюджетни разходи и до свиване на дефицита до нулеви нива, което отново е добър знак за инвеститорите.
1. Подобряване на бизнес средата
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- Административна реформа, която да направи администрация в услуга на гражданите и бизнеса
- Въвеждане само на минимално изискуемите от европейското законодателство регулации
- По-бързи стъпки към широко електронно управление
- Повече прозрачност и правила в обществените поръчки
- Оценка за въздействие на всеки нормативен акт, за да има предвидима бизнес среда
- Извършване на реформа в съдебната система и спазване на върховенството на закона
- Реални политики за изравняване на икономическото развитие на регионите в България
- Прозрачност и ясни критерии за обществените поръчки.
2. Данъци и Финанси
- Усилия за балансиран бюджет още от 2017 г. и ниско ниво на разпределение през бюджета
- Продължаване на стабилността на данъчната система и придържане към ниски преки данъци
- Диференцирани ставки на ДДС за храни още от 2017 г.
- Справедливо определяне на такса смет според принципа "Замърсителят плаща"
- Обективни критерии за определяне на минималната работна заплата, вместо тя да бъде административно налагана от
държавата
- Да бъде въведено обещаното разпределение на осигурителните вноски между работодатели и работник 50:50
- Въвеждане на електронни трудови книжки като мярка за изсветляване на трудовоправните отношения.
3. Енергетика
- Да спрат разхищенията в енергетиката за безсмислени проекти и ненужни разходи
- Котировките на петролните деривати и изменението на валутния курс да бъдат отразени с максимално намаление на
цената на природния газ
- Да се намерят всички резерви, които ще възпрепятстват увеличението на добавката "Задължения към обществото"
- Да се изработи процедура срещу продажба на енергията на цени под пазарната, за да не фалират конвенционалните
производители
- НАП да започне да изпълнява контрол над ведомствените и "мобилните" бензиностанции
- Да се уеднаквят изискванията пред всички търговци на горива
- Подготвя ли се "план Б" за комплекса "Марица-изток" в случай на драстично намаляване на квотите за емисии СО2?
- Газовият хъб "Балкан" възможен ли е без газови доставки от Русия?
4. Транспорт
- Създаване на транспортно-логистични схеми за интегрирани мултифункционални фериботни връзки
- Кога ще се въведе регистрационен режим, който да даде сигурност и безопасност на превозите и пътуванията, а оттам и
постъпления в хазната?
- Каква ще е съдбата на "БДЖ Товарни превози" - приватизация или оздравяване?
- Ще има ли държавна помощ за обучението на пилоти, за да се избегне хроничен недостиг на кадри?
5. Образование
- Реформа в средното и висшето образование, която да осигури качествена и квалифицирана работна ръка, реално търсена
от бизнеса
- Да се премахне принципът "Парите следват ученика", който убива българското образование
- Данъчни стимули за работодатели, включени в дуалното обучение
6. Износ
- По-активна помощ от държавата при търсене на пазари в Европа и трети страни, защото не е по силите на една фирма
сама да рекламира продукцията си и да намира партньори
- Съгласно ли е правителството 1% от оборота, който прави сектор туризъм, да отива за външна реклама, както го правят
всички туристически страни по света?
7. Инвестиции
- По-активно търсене на чужди инвестиции от страна на държавата
- Използване на капиталовия пазар за привличане на инвестиции
- Листване на борсата на миноритарни дялове от държавните компании в енергетиката - това може да донесе до 1 млрд.
в БЕХ за рефинансиране на задълженията му или да влязат във фиска като дивидент за държавата
- Раздвижване на спящите акции от масовата приватизация и продажба на БФБ на водещ борсов оператор.
2

√ Държавата да подпомага обучението на пилоти
Светослав Станулов, председател на Асоциацията на българските авиокомпании (АБА)
Българската авиационна индустрия е напълно консолидирана в стремежа си да отговори на високите европейски и
международни изисквания към авиацията в условията на засилваща се конкуренция. Считаме, че успяваме да допринесем
за изграждане на съвременния облик на икономиката и туризма у нас и укрепването на деловите връзки. Днес никой не
се съмнява, че използването на въздушния транспорт в следващите десетилетия ще бележи непрекъснат и значим ръст.
Нашите въпроси и предложения към кабинета са провокирани именно от този факт.
1. Значението на Летище София за развитието на българската гражданска авиация е огромно. Тук са базирани всички
авиокомпании, технически бази, учебни центрове, РВД. Ето защо предстоящата концесия на Летище София поставя
въпроса какво ще допринесе тя за успешното развитие нa гражданската авиация? Не сме информирани за целите, които
се поставят. Предвиждат ли се мащабни инвестиции, които да оправдаят концесията? Смятаме, че пред концесионера
трябва да се постави изискване летището да стане свързващо (хъб), като се създадат условия за транзит и трансфер. Само
така значително ще се увеличат превозите от и до Летище София. Към това се стремят и летищата в Истанбул, Атина,
Букурещ и Белград.
2. Предвижда ли се финансиране в областта на въздушния транспорт по европейските програми? Досега такова не е имало,
а пренебрегването на този перспективен отрасъл е факт, който трябва да се промени с подкрепата на държавата.
3. На дневен ред е решаването на въпроса за осигуряването на пилоти. След 2017 г. поради пенсиониране и по други
причини ежегодно ще напускат по 20-25 пилоти и за да не се получи хроничен недостиг, годишно трябва да се обучава
същият брой. Сега със собствени средства се обучават едва 5-6 души. Обучението изисква значителен финансов ресурс,
непосилен за повечето хора. До 2010 г. имаше финансова подкрепа от държавата. ОТ АБА предлагаме тази практика да се
възстанови, като се заделят средства от внасяните от гражданската авиация средства по Тарифа 5 в Министерството на
транспорта. Финансирането може да стане под формата на стипендии, включително чрез поделяне на разходите между
държавата и обучаемите. Става дума за 600-800 хил. лв. годишно. Какво ще се направи по този въпрос?

√ Декларациите до НАП най-лесно и бързо се пускат по интернет
Крайният срок за обявяване на доходите от 2015 г. е 3 май
Още 9 дни остават за подаване на годишните данъчни декларации за доходите от 2015 г. и за плащане на дължимите
налози. Тази година крайният срок за пускане на декларациите е 3 май, защото 30 април е събота, а 2 май е почивен ден
заради Великден. Като по интернет данъчните декларации може да се пускат и през почивните дни. За целта може да
използвате електронен подпис или безплатен персонален идентификационен код, който се взима от офис на НАП.
Пускането на декларацията по интернет има няколко предимства. Първото е, че пестите много време и не се налага да
ходите до НАП, а може да пуснете формуляра когато намерите време - по празниците, рано сутрин или дори късно вечер.
Другото съществено предимство е, че не може да допуснете грешка при изчисляване на дължимия данък, защото това
става автоматично, след като въведете данните за получените доходи, внесените осигуровки, платените авансови налози
и ползваните облекчения. А освен това пускането на декларацията по интернет е напълно безплатно, за разлика от
изпращането й по пощата, за което трябва да платите такса за препоръчано писмо.
Ако нямате ПИК (персонален идентификационен код), може да използвате декларация с баркод. За целта тя трябва да се
свали от сайта на НАП - www.nap.bg, да се попълни "офлайн" на компютъра, след това да се разпечата, подпише и изпрати
до НАП по пощата или да се подаде лично в офиса на НАП по постоянен адрес. При тази декларация изчисляването на
данъка също става автоматично, а при отпечатването й върху нея се генерира баркод с цялата информация. В НАП само
сканират баркода и цялата информация влиза в информационната система на агенцията, което пести време за обработка
на данните.
Самото плащане на дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация също трябва да стане до 3 май, като
може да се направи в клон на всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Всички данъци се
плащат по една банкова сметка. При превод на пари към бюджета се попълва само кода за вид плащане - 11 00 00 "Данъци
и други приходи за централния бюджет". Данъците може да се платят и по интернет през сайта на НАП, като за целта е
необходима и регистрация в ePay.bg, или като ползвате личното си интернет банкиране. Парите може да се изпратят и с
пощенски запис. А в офисите на НАП има банкови гишета, където плащането на годишния данък върху доходите на хората
е безплатно - не се събират банкови такси.
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24 часа

√ Кунева обсъжда липсата на кадри в туризма
Собствениците на първите шест ферми, в които бяха унищожени животни заради болестта нодуларен дерматит, вече могат
да получат обезщетения. Това съобщи пред журналисти министърът на земеделието Десислава Танева, след участието си
в пресконференция за кампания в подкрепа на българските производители.
Обезщетенията се дават от днес през областните дирекции на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).
Работи се и за изплащането на обезщетенията за стопаните от всичките 14 огнища на болестта.
По разчети за една крава, която не е под селекционен контрол, обезщетението достига до около 1080 лева, каза
министърът. Тя добави, че 567 крави подлежат на унищожаване, като в голямата си част то вече е извършено. Танева каза
още, че няма съмнения за нови огнища, като посочи, че агенцията прави постоянни проверки.
До средата на следващата седмица ще дойдат и първите ваксини и ще започне ваксинация на стадата, както и пръскане
по въздуха срещу заразата.
Министърът апелира да се спазва забраната за придвижване на едри преживни животни.
Вчера фермери от Хасковско протестираха с черни знамена на път Е-79 заради избиването на животните им.
Междувременно премиерът Бойко Борисов обяви, че правителството отпуска спешно 15 млн. лева за пръскане срещу
насекомите, които пренасят заразата, и се осигуряват 150 хил. ваксини.
Нодуларният дерматит е болест, смъртоносна за животните, но безопасна за човека. Тя се разпространява чрез комарите.

√ “Трейс” първа приключва с магистрала в Сърбия
Компанията работи по около 50 пътни проекта в западната ни съседка
Българската компания „Трейс Груп Холд” АД е сред първите, които приключват своите отсечки от 100-километровата
магистрала от Ниш до българската граница при Калотина. Това показа проверка на „24 часа” в западната ни съседка.
“Трейс” работи по две отсечки на магистралата с обща дължина 14,311 км. Първата отсечка българските строители ще
приключат на 15 юни, а срокът на другата е средата на юли. Трасето на едната е на етап полагане на последния, износващ
пласт асфалт. На магистралите в Сърбия се слагат 3 пласта асфалт, а не 4, както в България, като на аварийната лента са
само 2 пласта. По сръбски стандарт аварийната лента е 2,5 м, а не 3, както в България. Въпреки това двете отсечки от
сръбския аутобан, по които работи „Трейс”, струват около 1,5 пъти по-скъпо в сравнение със средната цена в България при
аналогичен терен и сложност. Най-тежкото трасе на новоизграждащата се магистрала Е75 от Гърделица до Царична долина
също се изгражда от “Трейс Груп Холд”. 4,8-километровата отсечка включва 6 мостови съоръжения, платната на
магистралата са на различни нива, ще бъде изградена огромна подпорна стена.
Стойността на строителството е 40 млн. евро. Възложителят на поръчката - „Коридори Сърбия”, са приели аргументите на
българските специалисти за корекции в строителните планове и сроковете. Изискванията към пътя, мостовете и виадуктите
в западната ни съседка са доста по-големи, отколкото у нас.
В Сърбия например, отводняването се прави със специални сепаратори и водата от дъждовете се пречиства от масла и
горива, преди да се влее в природата. И надзорът е доста по-строг. Световната банка, която финансира магистралата НишДимитровград, е избрала за надзорна фирма испанската „Ептиса”. Екипът ни завари неин представител да мери с
инфрачервен уред температурата на приготвения за полагане асфалт. „Ако е под 160 градуса в камиона, просто ни го
връщат обратно”, уточни инж. Стела Манева, управител на “Трейс Груп Холд”, клон Белград . В Сърбия бетонът на
мостовете и виадуктите се боядисва със спецпокритие, което гарантира дълготрайност и създава друга визия на
съоръжението. Облицова се с естествен камък.
Гаранцията на фирмата върху построения аутобан е 3 години. В България тя е 5 г. за пътя и 10 г. за мостовете.
Димитър Дурович, директор на възложителя “Коридори Сърбия” заяви:
“Трейс” показа, че е сериозно дружество През второто тримесечие те работят на пълни обороти на Пирот ИзтокДимитровград и са безупречни”.
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“Трейс Груп Холд” работи по други 50 пътни обекта в западната ни съседка, съобщи членът на борда на директорите на
компанията Николай Вълев. Между тях е и 22-километрова отсечка от път, който ще е алтернативен на магистралата НишКалотина и неплатен, както и по още десетки по-малки пътни обекти.
Преди година и половина „Трейс” купи и две от най-големите пътностроителни фирми в Сърбия както и каменна кариера
и асфалтов център, които са най-големите в страната. Във всички сръбски фирми на “Трейс” работят около 1500 човека.
Двете пътни фирми “Трейс ПЗП Ниш” и “Трейс ПЗП Враня” имат договори за текущо поддържане на около 2500 км
републикански пътища, на практика - цяла Югоизточна Сърбия. Дружеството във Враня се ръководи от най-младия
директор в компанията, инж. Предраг Спасов. Той е българин от Западните покрайнини, студент на председателя на
холдинга проф. д-р инж. Николай Михайлов. Според Теодор Одрински, административен директор на „Трейс ПЗП Враня”
разходите на сръбската държава за текущо поддържане на пътищата са доста по-високи от тези в България. Изискванията
обаче също са по-строги. „Тук полицията снима всяка дупка на пътя и ни праща снимките, настоявайки да ги оправим до
24 часа, разказа Одрински. На принципа на публично-частно партньорство „Трейс ПЗП Враня” е реконструирала и
изградила нови пътища на стойност 3,5 млн. евро, които общината ще връща на фирмата в рамките на 3 г.
Зам.-кметът на Враня Драголюб Теванович сподели: „ В лицето на „Трейс” намерихме сериозен партньор, който е в
състояние да инвестира в селските ни пътища. Те не са ремонтирани, откакто са направени- 50, 60 години назад. Няма
друго предприятие в региона, което да може да инвестира в такъв проект

Подпомага център за бежанци в град Прешово
„Трейс” подпомага бежански център в близкия до Враня град Прешово. Компанията е дарила подвижна кухня, в която се
разлива топла храна, приготвена в кухнята на „Трейс ПЗП Враня”, микробус с платформа за хора със специални
потребности, черни дъски за обучение на децата на бежанците и др.

√ Фонд "Земеделие" изпрати 35 сигнала до прокуратурата от началото на 2016 г.
35 сигнала със съмнения за измами и нередности е изпратил фонд "Земеделие" до прокуратурата от началото на годината.
През миналата 2015 г. сигналите са били 154. Това съобщи в петък ръководството на институцията, която представи
действията си по противодействие на нередностите, измамите и корупцията.
"Съвсем отговорно искам да заявя, че Фонд „Земеделие“ стриктно спазва всички процедури. За мое голямо съжаление
фондът стана особено актуален в последно време в рамките на една недобра кампания, която се разрази по една или по
друга причина. Хората, които наблюдавате медийното и политическото пространство, може сами да си направите сметка
за тези причини", коментира шефът на ведомството Румен Порожанов. И декларира, че когато констатират нередности
или имат съмнения изпращат съответните сигнали в компетентните органи. "Много хора не са доволни от това", каза
Порожанов.
Шефът на дирекция "Противодействия на измамите" във фонда Юлиян Марков разказа за някои от най-фрапиращите
случаи. В 6 проекта е установен опит да се вземе един и същ актив, при който цената е завишена със 150 000 лв. на бройка.
Марков отзаза да съобщи подробности, защото тече разследване. "24 часа" обаче научи, че става въпрос за покупка на
малинокомбайни, които са били дори 8 в 6-те проекта. Единичната им цена е около 350 000 лв.
По старите мерки 311 и 312 бенефициенти са представяли документи с невярно съдържание за покупка на луксозни
автомобили и къщи за гости. Един и същ консултант бил написал 15 подобни проекта. В тях например имало фалшив
документ за доходи от земеделска дейност през предходната година, защото това бил един от критериите за
кандидатстване. Сдружения с нестопанска цел също били хванати в нарушение. Те превали проекти за популяризиране на
туризма с информационни центрове, покупка на аудио-визуална техника и филми. Подадени са 4 сигнала до
прокуратурата, че тези центрове ги няма или се оказвали в някой селскостопански двор зад талашитена врата, където
никой не влизал.
В края на миналата и началото на тази година до прокурор са изпратени и съмнения за измами на общини по мерките 321
и 322, които са станали известни при плащанията по тях. Така в община Чирпан се оказало, че липсват задължителни актове
в строителството, а имало и съмнения за достоверността на разходите. Установено е и плащане за ДДС преди одобрените
на разходите от фонд "Земеделие". Впоследствие са представени документи, които са с дата преди проверката, за които
има съмнения, че са нагласени.
В община Тетевен пък е установено дублиране на разходи и нуерегламентирано използване на подизпълнители. На
всичкото отгоре се оказало, че едната фирма е свързана с длъжностно лице в общината, което трябва да контролира
проекта. Случаят е предаден на прокуратуратата. Община Бойчиновци също е представила документ с невярно
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съдържание, за да докаже, че е са използвани материали в строителството, които в действителност след проверката ги
нямало. Нарушение е открито и в община Кочериново. Там излизало, че след като е сменен изпълнителят той е разрушил
всичко направено от стария и го е изградил изцяло наново.
Порожанов пък напомни за установените над 300 проекта на млади фермери за пъдпъдъци и зайкини-майки. Най-много
били нарушенията в Благоевградско, където това било организирана схема. При проверка направена в един и същи ден се
установило, че някои се крият, други се отказали, трети разнасяли кафези с пъдпъдъци и зайци. Заради това е освободен
шефът на областната дирекция на фонд "Земеделие" в Благоевград, началник отдел и експерт. След случая са проверени
всички проекти на млади фермери за зайци и пъдпъдъци в цялата страна, което забавило малко и самата мярка.
И при директните плащания били хващани опити за измами. От 54 проверени случая със заявени преки субсидии за пасища
от над 500 хектара от хора без животни, при 40 данните са изпратени до прокуратурата. Само заради един такъв
"бенефициент" пострадали 800 други, чиито площи били застъпени от неговото заявление. По случая били образувани
много досъдебни производства.
Много нарушения имало и при кандидатстването с площи, които попадат в мрежата от защитени територии "Натура 2000".
Там били декларирани земи по високите части на Стара планина, които е ясно, че няма как да се обработват.
И по рибарската програма за установени 3 нередности с опити за покупка на скъпи плавателни съдове. Например имало
катамаран за круиз до Гърция и лодки, които не се ползват по предназначение.
294 сигнала са постъпили и са проверени от инспектората на фонд "Земеделие", съобщи шефът му Недко Недков. Имало
26 наказани служители. 5 са дисциплинарно уволнени. Един от случаите, за които вече имало и присъда, макар и условна,
е със служителка на фонд "Земеделие" в Плевен. Тя изнудвала бенефициенти и искала пари. Съпругът й пък бил
криминално проявен и давал кредити на стопаните.
Хванати са и 2-ма служители от техническия инспекторат в областната дирекция във Варна, че изнудват фермери. Те
обикаляли и като видели запалено стърнище заплашвали, че ще пишат акт, ако не си платят. Един от последните случаи е
в централното управление на фонд "Земеделие" в София, където се разследват доста служители, които не са усвоили
банкова гаранция по неизпълнен проект. От инспектората отказаха повече подробности, защото проверката не е
приключила, но имало замесени и ръководни служители.
След проверка от инспектората и дирекция "Противодействие на измамите" на заявени 10 кемпера, в крайна сметка нито
един не е платен. По разпореждане на Порожанов те са инспектирани много подробно и за 2 проекта е подаден сигнал до
прокуратурата за представен документ с невярно съдържание. 3 са отказани за нередности, а останалите сами не подали
заявки за плащане като разбрали, каква е ситуацията.
Румен Порожанов: Най-скъпите автомобили,
платени от Фонд „Земеделие“, са 4 броя "Тойота Хайлукс"
"Най-скъпите автомобили, които са платени от Фонд „Земеделие“ са 4 броя Тойота Хайлукс. Това е пикап, но те са в
проекти, свързани с товарна дейност. Те са около 60 хиляди и малко под 60 000. Това са най-скъпите, субсидията по тях е
60% от стойността. Това каза изпълнителният директор на фонд „Земеделие” Румен Порожанов по време на
пресконференцията, свързана с дейността на фонда в областта на превенцията и противодействието на нередностите,
измамите и корупцията
Според него не отговарят на истината информацииите, че фондът е изплатил огромни суми като субсидии за луксозни
превозни средства.
„Това беше информация, която беше подготвена от предходни ръководители на фонда, които се занимават основно с
подготовка на подобни информации за дезинформация“, отбеляза той. „Яхти, хеликоптери и самолети въобще не са
договаряни“, подчерта Порожанов. Той допълни, че не са купувани никакви луксозни автомобили. „Самата наредба,
касаеща мерките 311 и 312, имаше своите слабости в един момент, при който нямаше таван на разходите за определено
превозно средство, които да бъдат договорени, но въпреки това след това се въведоха референтни цени. Бяха договорени
определени смущаващи за мен превозни средства като кемпери. По никакъв начин не смятахме, че подобно превозно
средство би се възприело като целесъобразно, въпреки че наредбата го допускаше от гледна точка на плащане. Направили
сме справка в рамките на няколко дни, за да може да видим точно какво е платено в рамките на програмата за развитие
на селските райони“, посочи още той.
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Сега
√ Парите за втора пенсия няма да са лични, а на всички пенсионери
Финансовият министър предлага закриване на индивидуалните партиди след пенсиониране, като средствата
няма да се наследяват
Индивидуалната партида в частен пенсионен фонд ще се закрива при навършване на възрастта за пенсиониране.
Натрупаните лични пари на осигурявалите се в капиталовия стълб ще постъпват в обща сметка, от която ще се изплащат
вторите пенсии. Така хората, родени след 1959 г., ще получават пенсия според натрупаните вноски, но след пенсиониране
ще се губи правото на наследяване на средствата. Това предвиждат промените за капиталовия стълб в Кодекса за социално
осигуряване, предложени от финансовия министър Владислав Горанов. Промените са отговор на притесненията на ЕК за
ситуацията с втория стълб, която "би могла да има значителни отрицателни последици за публичните финанси или пряко
чрез необходимостта от заместване на пенсионните доходи, или непряко чрез необходимостта от осигуряване от
публичните средства на други социални помощи и услуги за засегнатите лица".
Предложението на финансовия министър обаче ще ощети хората, защото ще загубят правото на наследяване на личните
си средства, а всички осигурявали се в универсален фонд ще плащат за "рисковете, произтичащи от надживяване или от
инвестиционната дейност" на фондовете. Горанов обяснява, че смисълът на общата сметка е "да бъдат гарантирани както
пожизненият характер, така и размерът на пенсионното плащане на всеки пенсионер, независимо от случаите на
дългосрочно получавани пенсии или на неблагоприятни инвестиционни резултати", но признава, че този подход "не
позволява пенсията да се изплаща от индивидуалната партида и при смърт на пенсионера остатъкът от средствата от нея
да се изплати на наследниците му".
Срещу отпадането на наследяването се обяви пред БНР вицепремиерът Ивайло Калфин, който обаче не се ангажира да
коментира в детайли идеите на колегата си. От БСП пък заподозряха втори опит на финансовия министър за
национализация на спестяванията на хората за втора пенсия. Горанов опита да наложи друга радикална промяна за втория
стълб - възможността хората еднократно да прехвърлят към НОИ спестяванията си от частен фонд. Но след острите критики
остана възможността за многократно прехвърляне между фондовете и НОИ.
В частен фонд се осигуряват всички българи, родени след 1959 г. Втората пенсия зависи от вноските и от доходността, която
пенсионните дружества са постигнали върху натрупаната сума. Пенсията от универсалните фондове е пожизнена и се
изчислява на базата на очакваната продължителност на живота. Промените целят да запълнят съществуващата празнота в
закона за масовото изплащане на втори пенсии, което ще започне през 2022-2023 г. Проблемът е, че при по-дълъг от
разчетения период на получаване на пенсия частните фондове са длъжни да осигурят недостигащите по партидите
средства. Комисията за финансов надзор предлага още от 2012 г. това да стане чрез гаранционен фонд, който да се попълва
от първоначална вноска от всяко частно дружество и от такси от осигурените.
Вместо това обаче Горанов предлага друго. Всички пари от индивидуалните партиди на пенсионираните българи да
постъпват в общ пул, от който да се изплаща пенсията на всички. "Изплащането на пожизнена пенсия и на срочна пенсия
с гарантиран размер (от професионалните фондове - б.а.) се явява несъвместимо със запазването на индивидуалната
партида на осигуреното лице, каквато е сегашната законова уредба. То може да се осъществява само на базата на
създаване на обща сметка (пул/технически резерви), формирана от средствата на правоимащите лица, при което правото
на собственост върху натрупаната в индивидуалната партида сума се заменя с правото на получаване на съответния вид
пенсия", пише в мотивите на финансовото ведомство.
Остава възможността парите за втора пенсия да се наследят, ако осигуреният почине, преди да навърши възрастта за
пенсиониране. Пенсията от професионален фонд на работещите тежък труд също ще продължи да се наследява.
Наследяването ще може вече да става от роднините по съребрена линия и от наследници по завещание, които в момента
нямат право.
Другата промяна е, че досега всеки осигурен във втория стълб можеше да поиска 5 г., преди да започне да получава
държавната пенсия, частните фондове да започнат да му изплащат втора пенсия. Сега този срок се скъсява на 1 г. Това ще
продължи да е възможно, ако осигуреният е натрупал достатъчно средства в партидата си за пожизнена пенсия поне
колкото е минималната пенсия за стаж и възраст от НОИ.
Осигурените ще избират дали да получат пълния размер на пенсията си от универсален или професионален пенсионен
фонд, или да оставят част от парите в индивидуалната си партида. За целта обаче пенсията, която ще се получава и от двата
вида фондове, трябва да е поне колкото е социалната пенсия за старост. Това, което остане по партидата, ще може да се
получи разсрочено или наведнъж според желанието на пенсионера и ще се наследява.
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След като парите влязат в общата сметка, хората ще избират кое дружество да изплаща пенсията им. Горанов предлага и
животозастрахователни компании да могат да изплащат пенсиите. Това според мотивите ще създаде "конкуренция между
компаниите, които предлагат пенсии - пенсионноосигурителни дружества и застрахователни компании, което е световна
практика, а също така и условия за предлагане на по-широк спектър пенсионни продукти". Другата причина обаче е, че
според промените не всички пенсионни дружества ще могат да изплащат пенсии на осигурените си лица, защото, за да
получат лиценз за това, ще трябва да отговарят на завишени критерии. "Тъй като покриването на биометрични и
инвестиционни рискове от пенсионноосигурителните дружества налага завишаването на изискванията към техния капитал
и формирането на достатъчно голям пул за ефективно споделяне на риска от преживяване, законопроектът не задължава
всички пенсионноосигурителни дружества да осъществяват дейност във фазата на изплащане в пълен обем", пише в
мотивите.

√ Разширява се правото на военните да стрелят и по границата
Новите хипотези са: при въоръжено нападение срещу друг военнослужещ или върху охраняем обект
Твърдението, че военните по границата няма да ползват оръжие, се оказа мит - Министерството на отбраната възнамерява
да разшири правомощията на военните да използват оръжие в мирно време. Това става ясно от предложените промени в
Закона за отбраната. Предвижда се военнослужещите да могат да стрелят при въоръжено нападение или непосредствена
заплаха с оръжие срещу тях, при въоръжено нападение срещу друг военнослужещ или върху охраняем обект или субект.
В момента съществува текст в закона, който дава възможност на военния да вади оръжие само в първия случай.
Според мотивите за промените, с новите текстове са прецизирани случаите, при които може да се използва оръжие.
Въпреки че не го признават, промените са свързани с новите задължения, които военните имат по охрана на сухопътната
граница. Още с привличането на армия по опазване на браздата стана ясно, че военните ще ходят с оръжие, но то ще бъде
по-скоро за сплашване. Това, естествено, предизвика негодувание сред военнослужещите. Ако промените бъдат приети,
опазването на държавната граница влиза в хипотезата на охраняем обект. Така те ще имат законово основание да
използват оръжието, с което са въоръжени.
С промените в Закона за отбраната се предвижда бригадата "Специални сили" да мине на пряко подчинение на началника
на отбраната. В момента тя е на пряко подчинение на командира на Сухопътните войски. Преподчиняването цели
създаването на възможност за оптимизиране на командната верига и по-бързото изпълнение от бригада "Специални сили"
на внезапно възникнали задачи, се отбелязва в мотивите към проекта.
ОТКАЗ
Кабинетът се отказа да връща наборната армия. Мирновременният състав на въоръжените сили се комплектува на
професионален принцип, като се доокомплектува с личен състав и техника чрез изграждане и поддържане на доброволен
резерв. Това е записано в приетата от Министерския съвет актуализирана Национална отбранителна стратегия.

√ НАП подхваща за ДДС и именията
Данъчните ще проверяват дали луксозните имоти се използват и за офиси, и за жилище
НАП, която започна проверки на фирми, закупили 5500 скъпи коли, заради новите правила за облагане с ДДС на личното
ползване, обяви, че разширява акцията и върху недвижими активи. Данъчните ще се заемат и с луксозни имоти, купувани
през последните 5 години като фирмени и за които е бил възстановяван ДДС, а всъщност са ползвани не само служебно,
но и за жилище. Не е тайна, че от години бизнесмени си купуват скъпи мезонети, вили, цели резиденции, в които живеят
охолно, но ги декларират като седалище на фирмата, за да теглят данъчния кредит. С последните законови промени за
скъпите коли и имоти, които се ползват смесено - лично и служебно, може да се ползва само частично данъчен кредит.
От приходната агенция обясниха, че ще засичат три вида данни - фактурите за закупуване на актива, справките декларации
за ДДС и информация за личния адрес на собственика. "Има множество имоти, които се декларират като офиси, но в тях
са регистрирани с постоянните си адреси собственикът и децата му, и съпругата му, и всички останали", обясни говорителят
на НАП Росен Бъчваров по БНТ.
Фирмите и собствениците нарушители ще трябва да връщат ДДС на държавата, при това с лихвите.
Данъчните засега не дават детайлна информация какъв ефект очакват от проверките. НАП не уточни на колко възлиза
стойността на извършените сделки за покупка на фирмени имоти през последните 5 години, нито колко ДДС е бил
възстановен за тях.
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Прогнозна оценка няма и за обявените проверки на фирми, закупили 5500 луксозни автомобила, струващи над 100 000
лева. При тях данъчните ще засичат данните от регистрите на автомобилна администрация и пробега на автомобилите.
Информацията може да обори евентуални твърдения, че автомобилът се ползва само по работа и не вози хора от фирмата
и техни близки в извънработно време.
Проверките на НАП започнаха, след като стана ясно, че приходите от облагането на личното ползване са символични. За
първия месец, в който фирмите декларираха дял на лично ползване на фирмени активи, хазната събра едва 1.3 млн. лв.
ДДС.
ПРОБЛЕМ
Както "Сега" писа, признатото лично ползване на фирмен актив се третира като непаричен доход и възниква въпрос дали
върху него не се дължат подоходен данък и осигуровки. В момента МФ готви промени в закона за корпоративното
облагане, с които да се въведе алтернативен данък в размер на 17% - по подобие на облагането на представителните
разходи. Текстовете обаче не са готови, а бизнесът настоява данъкът да е с обичайната ставка от 10%. От НАП уточниха, че
засега ревизорите няма да се занимават с тези непарични доходи на собственици и служители.

√ Нивите са поскъпнали със 160% за 6 години
Най-високи са цените на земята в Балчик - 1740 лева за декар
Между 2010 и 2015 г. цените на земеделската земя у нас са нараснали с над 162%, показват данните на НСИ. През 2015 г.
средната цена на обработваемите площи е достигнала 732 лв. на декар, докато през 2010 г. е била около 279 лв. Само през
изминалата година нивите са поскъпнали със 7%, или 48 лв. Статистическите данни се основават на реално сключени
сделки, а не на оферти "купува" и "продава".
Прави впечатление обаче, че докато цените на нивите и градините вървят нагоре и през 2015 г. са се увеличили съответно
със 7.5% и с 9.1%, при ливадите и пасищата има спад със 7.7%, а при лозята сривът е с почти 25%.
По традиция най-високо у нас се котират земеделските имоти в Североизточния район и миналата година не е била
изключение - цената е била около 1040 лв. за декар. Рекордът обаче е на Балчик. Декар земя около морския град се е
продавала средно по 1739 лева през 2015 г. На другия полюс е районът на близката до София община Елин Пелин, където
продавачите са получавали едва около 36 лева за декар.
По вид на земята най-скъпи са нивите - 761 лв. на декар, овощните насаждения вървят средно по 480 лв. на декар, лозята
- по 339, а пасища, ливади, мери - по 227 лева.
Цената на земята ще продължи да се покачва с между 5 и 10% през 2016 г., прогнозират от Българската асоциация на
собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ). Тенденцията ще продължи и през следващите години успоредно с
уедряването на парцелите. Комасацията върви бавно и България остава страната с най-раздробената обработваема земя
в ЕС. Средният размер на една нива у нас е между 3 и 5 декара, а обработваемата земя е разделена на 25 милиона парчета
с 3.5 млн. души собственици.
НАЕМИ
Средната рента на декар обаче отбелязва скромен ръст - с 1 лв. до 42 лв. на декар. През 2015 г. най-висока е цената за един
декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 63 лв., което е в пъти по-скъпо от стойността в
Югоизточния район - 20 лв.

√ Министър Лукарски плаща до 833 лв. за становище по европроект
Министерството на икономиката очевидно не смогва с оценяването на проектите по новата европрограма за бизнеса
"Иновации и конкурентоспособност". Въпреки че в управляващия орган работят близо 20 души и му помагат още куп
"външни консултанти", ведомството на Божидар Лукарски търси с конкурс още четирима експерти. Обществената поръчка
е за 500 000 лв. без ДДС, които ще бъдат платени от бюджета на оперативната програма. Срокът за изпълнение е 31
декември 2017 г.
Консултантите ще имат за задача да изготвят до 600 становища или експертни оценки по конкретни казуси, като се плаща
на становище. Така излиза, че едно мнение ще струва средно 833 лева. Експертизата трябва да бъде "качествена" и
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"независима", а целта е да послужи на чиновниците при вземането на решения по конкретни договори за безвъзмездна
финансова помощ, верификация и плащания.
Четиримата експерти ще работят в екип - ръководител и трима подчинени. Те трябва вече да са се занимавали с подобна
дейност в последните три години, става ясно от документацията по търга.

Монитор
√ До 27 април се ограничават движението в прохода „Превала“
От понеделник до 27 април (сряда) от 8:00 до 18:00 часа заради ремонти се ограничава движението в прохода „Превала“
- път III-866 Смолян - Стойките, в участъка от км 12+890 (при кръстовището с път III-8641 Пампорово-Смолян) до км 17+600,
близо до мотел „Крива река“, съобщиха от пътната агенция. По направлението Смолян - Стойките шофьорите могат да
използват обходен маршрут: Смолян - Пампорово - Стойките. По време на ремонта се разрешава движението на
автомобили над 3,5 тона по път III-8641 Пампорово - Смолян.
√ Отбиват движението по ул. „Магистрална“ във Велико Търново, част от път I-4
До 30 юни движението по път I-4 Велико Търново – Търговище от км 126+667 до км 127+328 и от км 127+678 до км 129+614,
който съвпада с ул. „Магистрална“ във Велико Търново се пренасочва по обходни маршрути поради рехабилитация на
участъка, съобщиха от пътната агенция. В момента по „Транзитни пътища V“ вече се ремонтират 2,6 км от шосето.
Инвестицията е за над 3,7 млн. лв. с ДДС.
Транзитният трафик преминава по следните маршрути:
Пътуващите от София за Варна, Стара Загора и Русе преминават по Западен пътен възел – ул. „Козлуджа“ – кв. Чолаковци
– път I-5 – Южен пътен възел;
Пътуващите от Варна за София и от Русе за София по Южен пътен възел – път I-5 – кв. „Чолаковци“ – ул. „Козлуджа“ –
Западен пътен възел – път I-4 Велико Търново – Севлиево;
Пътуващите от Стара Загора за София по път I-5 (Шипка - Велико Търново) - кв. „Чолаковци“ – ул. „Козлуджа“ – Западен
пътен възел – път I-4 Велико Търново – Севлиево;
Пътуващите от Стара Загора за Варна и обратно и от Русе за Варна и обратно преминава през Южен пътен възел.
До 10 юни за пътуващите във Велико Търново се ограничава преминаването от кръгово кръстовище „Качица“ (при ул.
„Никола Габровски“) до Западен пътен възел. Затваря се за движение ул. „Магистрална“. Ограничени са излизанията от
квартал „Колю Фичето“ по ул. „Оборище“ и ул. „Георги Бакалов“ към ул. „Магистрална“ и пътните връзки на Западен пътен
възел – от ул. „Козлуджа“ и от ул. „България“ към ул. „Магистрална“.
До 30 юни за пътуващите във Велико Търново поетапно ще бъде ограничавано движението от кръговото кръстовище
„Качица“ (при магазина за строителни материали) до кръстовището с ул. „Мармарлийска“. Движението по ул.
„Магистрална“ се затваря в двете посоки в участъка от края на търговски комплекс и бензиностанция до кръстовището с
ул. „Славянска“.
В момента ограничаването на движението е частично като моторните превозни средства се допускат от кръговото
кръстовище до магазина за строителни материали и бензиностанциите в близост до него.
Ремонтът на участъка от ул. „Магистрална“ във Велико Търново се извършва по метода „студено рециклиране“.
Предвидено е полагане на два асфалтови пластове - от неплътен и от плътен асфалтобетон. На двете мостови съоръжения
- Естакада № 6 от Южен пътен възел при км 129+200 и Дъгов мост над р. Янтра на път I-4 при км 129+496, ще се подмени
хидроизолацията, ще бъде положена нова асфалтобетонова настилка и ще се подновят дилатационните фуги. Ще бъде
поставена нова предпазна ограда и парапет. В участъка от км 126+667 до км 127+328 ще бъдат направени повдигнати
пешеходни пътеки.
Инвестор.бг
√ Калфин: Все още не съм видял предложението на МФ за партидите за втора пенсия
Едва ли става дума за премахването на индивидуалните партиди, а по-скоро за общото им управление, коментира
вицепремиерът
Все още не съм видял предложението на Министерството на финансите (МС) за промяна на Кодекса за социално
осигуряване (КСО), насочено към премахване на индивидуалните партиди за втора пенсия. Това каза вицепремиерът и
министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в предаването „Седмицата“ на Дарик радио.
Той подчерта, че е запознат, че финансовото ведомство е подготвяло подобно изменение на КСО, но въпреки че не е видял
законопроекта, публикуван в края на работния петъчен ден, Калфин бе категоричен, че не се премахват индивидуалните
партиди.
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Социалният министър предполага, че става въпрос за общото им управление и не пожела да коментира.
„Промяната е свързана с инвестиционната дейност и затова МФ е водещо. МТСП няма компетенции по отношение
инвестиционната дейност (на пенсионните фондове – бел. авт.) и финансовите пазари“, отговори Калфин на въпроса защо
не коментира, като се предполага и че социалното министерство трябва да е работило успоредно с МФ по предложенията.
Ивайло Калфин отсече, че „няма как да не се наследяват парите“ във връзка със записаното в мотивите, че пенсията може
би няма да се плаща от индивидуалната партида и при смърт на пенсионера остатъкът от средствата няма да се изплаща
на наследниците му.
„Това са частни вноски, които се наслядват“, заяви Калфин, като подчерта правото на собственост върху средствата.
Той предположи, че промяната касае общото управление на вноските по индивидуалните партиди, а не премахването им,
с аргумента, че и в първия стълб – в държавното обществено осигуярване, съществуват един вид индивидуални партиди,
според които всеки знае какви са направените вноски, което е предпоставка за изчисляване на пенсията на лицето след
пенсионирането му.
Калфин оцени и ефектите година и половина от последните промени в КСО, които допускат прехвърляне на средства от
индивидуалните партиди от втория стълб на пенсионната система в държавното обществено осигуряване.
Имаме „няколко десетки милиона повече приходи в НОИ“, подчерта социалният министър. Тази година дела на
държавната субсидия от 52,5% е свалена на 50,5%, като ще остане под 50%, „което значи че парите на хората в НОИ се
укрепват. В следващите години това ще стане по-видимо“, допълни той.
Военни и полицаи си прехвърлиха пенсиите от частните пенсионни фондове в НОИ, като пенсиите им се увеличиха със
средно 80 лв. тази година, оцени Калфин и подчерта, че „не са намалели пенсиите на никого“.
Общо 75 млн. лв. пък биха били нужни, ако правителството беше решило да даде допълнителни средства към пенсиите на
всички пенсионери за Великден.
„Две трети от пенсионерите получават 50 млн. лв. за Великден. За да получат всички, ще са нужни още 25 млн. лв.“,
коментира Калфин във връзка с великденските добавки за пенсионерите, отговаряйки на въпроса защо надбавки не
получат всички пенсионери.
„Това не е част от пенсията, а подпомагане на пенсионерите с най-ниски доходи. Пенсията не е насърчителен механизъм
а осигурителен, от който зависи колко дълго и какви вноски внасяш“, заяви вицепремиерът. „Несправедливото е, че много
хора се пенсионираха преди 2000 г. преди пенсионната реформа тогава. Именно те взимат ниските пенсии.“
Калфин смята инициативата на омбудсмана Мая Манолова да се събират пари за пенсионерите над 300 лв., защото именно
пенсионерите с пенсии под 300 лв. ще получат великденски надбавки от правителството, за положителна.
„Гледам положително на всяка благотворителна инициатива“, отговори Калфин политически и добави, че като цяло става
въпрос за съпричастност.
Вицепремиерът обърна внимание и на предложенията за сваляне на ДДС върху лекарствата, някои групи хранителните
стоки и евентуалните верижни реакции от подобна мярка в други сектори.
„ДДС носи половината от приходите в бюджета. Ако го свалим, държавата няма да може да прави дейностите, които прави.
България има едни от най-ниските данъци от ЕС, а вие искате да ги свалим още?!“, заяви той.
Калфин подкрепя всички мерки за избягване неплащането и укриване на данъци, не вижда по какъв начин гръцките
фермери ще пострадат от готвената блокада на българо-гръцката граница от страна на родните превозвачи и няма
отношение със случилото се във Фонда за лечение на деца в чужбина, който е в правомощията на Министерството на
здравеопазването.
АБВ пък би напуснала парламента, ако Изборният кодекс бъде приет във формата, в която бе гласуван през седмицата,
коментира Калфин, който каза, че не е решил дали ще бъде кандидат за президент.
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√ М+С Хидравлик с 57% годишен ръст на брутната печалба през март
Стара планина холд прогнозира ускоряване на растежа на приходите на ХЕС
М+С Хидравлик АД бележи 57% годишен ръст на брутната печалба до 1,646 млн. лв. през март. Това показват изчисления
на Investor.bg на база финансовите резултати на най-значимите предприятия от портфейла на Стара планина холд АД,
обявени чрез БФБ-София.
През първото тримесечие на 2016 г. пък казанлъшкото дружество увеличава печалбата преди данъци с една пета до 4,169
млн. лв. спрямо първите три месеца на 2015 г. Продажбите му през март са нагоре с 9,2% до 8,6 млн. лв., а за тримесечието
растат с 4,9% до 23,961 млн. лв. Прогнозата на компанията майка е темпът на прираст да се забави до 3,13% за периода
януари-април до 32,121 млн. лв.
Елхим-Искра АД също бележи силен ръст на брутната печалба през март – от 46,8% на годишна база до 91 хил. лв. За
първото тримесечие има ръст от 44,9 на сто годишно до 297 хил. лв. Приходите от продажби се покачват с 25,9% на годишна
база през март до 2,686 млн. лв. и с 15,4% на годишна база през първото тримесечие до 8,5 млн. лв. Очакванията са в края
на април темпът на прираст да бъде от 12,7% при приходи за 11,34 млн. лв.
Хидравлични елементи и системи АД бележи 7,4% годишен ръст на приходите до 4,597 млн. лв. през март и от 2,9% за
тримесечието до 12,78 млн. лв. Само печалбата на ямболското дружество спада – с 13% на годишна база през март и с 10%
на годишна база през тримесечието – до 592 хил. лв. и 1,74 млн. лв., съответно.
Компанията майка прогнозира приходите на ХЕС да се увеличат с 4,7% на годишна база за периода януари-април 2016 г. и
да възлязат на 17,18 млн. лв. при очаквани 4,4 млн. лв. само за април.
Българска роза АД-гр. Карлово губи 20 хил. лв. през март и увеличава тримесечната загуба до 68 хил. лв., след като
тримесечните приходи спаднаха с 9,7% на годишна база до 906 хил. лв. Прогнозите са понижението да се задълбочи до
17,2% за четирите месеца до 866 хил. лв. приходи от продажби.
От своя страна през първото тримесечие Стара планина холд АД отчита 3,4% годишен ръст на консолидираните приходи
от продажби до 47,903 млн. лв. и прогнозира растеж от 2,6% към края на април до 64,061 млн. лв.
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Таблици: Изчисления на Investor.bg на база финансовите резултати на най-значимите предприятия от портфейла на Стара
планина холд АД
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