Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
ТВ +
√ Румен Радев в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“
Вижте видеото тук.

Economynews.bg
√ 10 хил. фирми, членове на АИКБ
Нови 1600 фирми с близо 50 000 заети в тях бяха приети за членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България
(АИКБ) на заседание на Националния съвет (НС). В АИКБ влязаха още 5 браншови организации – Асоциация на парковете
в България, Асоциация СЕСЕД България, Българска асоциация на малките и средните предприятия, Българска асоциация
на управляващите дружества и Сдружение "Произведено в България" - Съюз на малкия и средния бизнес. За член бе приета
и фирма "Призма Лукс" ООД. Броят на членуващите в АИКБ фирми достигна 10 000, като в тях работят близо половин
милион заети. Дейността на организацията покрива 65 икономически дейности, а мрежата от регионални камари обхвана
171 общини.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Банките с 51% годишен ръст на печалбата до 134 млн. лв. през април
Финансовият резултат е най-високият от началото на годината, като за четири месеца кредитните институции
печелят 439 млн. лв.
През април печалбата на 27-те банки, опериращи на българския пазар, се повишава с 22,6% на месечна и с 50,6% на
годишна база до 134 млн. лв. Това е най-високата печалба от началото на годината, показват изчисленията на Investor.bg
на база данните на Българска народна банка (БНБ).
През първите четири месеца на 2016 г. банковият сектор печели общо 439 млн. лв., което е със 17,4% повече в сравнение
с 4-месечието на миналата година, когато на пазара все още имаше 28 търговски банки.
Печалба на банковата система (в млн. лв.)
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Графика: Investor.bg по данни на БНБ
Резултатите обхващат вече 27 банки, защото през март бе финализирана окончателно сделката за закупуването на
клоновата мрежа на Алфа Банк в България от страна на Юробанк България (Пощенска банка). Още тогава Юробанк стана
четвъртата по активи в страната, като запазва позицията си и в края на април.
Топ 5 на банките по размер на активите се оформя от УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка,
Юробанк и Обединена българска банка. Освен това заедно те генерират 75% от общата печалба на системата в периода
януари-април 2016 г., показват още изчисленията на Investor.bg.
От своя страна през април активите на банковата система се увеличават с 0,2% на месечна база, или с 200 млн. лв., до 87,3
млрд. лв.
БНБ отчита нарастване на паричните наличности с 10,3% до 1,59 млрд. лв. и на паричните салда в централни банки с 1% до
12,35 млрд. лв. При портфейлите с ценни книжа има спад от 2,2%, или с 273 млн. лв. В края април портфейлите с ценни
книжа и парите на банките в БНБ заемат по 14% от общия размер на активите на банките.
Кредитният портфейл на търговските банки бележи месечен ръст от 0,3%, или със 144 млн. лв., до около 54,5 млрд. лв.
основно заради прираста на заемите за фирми и домакинства.
Натрупаната обезценка по кредити и вземания за първите четири месеца на 2016 г. е 219 млн. лв. при 244 млн. лв. за
съответния период година по-рано. Възможно е през май, юни и юли обезценките да нараснат, защото банките вече са
във фаза на стрес тест, който трябва да проведат според вече определените критерии и в зададените срокове.
Трезорите имаха време до 31 май да тестват балансите си на база основните сценарии, заложени от БНБ, като до 29 юли
трябва да проведат и тест на база резултатите от проверката на качеството на активите.
Изчисленията показват още, че депозитите в банковата система отбелязват месечен растеж от 0,4% до 73,9 млрд. лв.
Прирастът е движен както от привлечените средства от домакинства, така и от фирми.
По отношение на приходите в периода януари-април 2016 г. нетният лихвен доход на банките, изчислен като разлика
между приходите от лихви и разходите за лихви, се покачва с 61,9% на годишна база до 943 млн. лв. За сравнение – в края
на първото тримесечие нетният лихвен доход бе в размер на 701 млн. лв.
Нетният лихвен доход е висок поради ниските разходи за лихви, извършени през 4-месечието, които са за 180,5 млн. лв.
Приходите от лихви пък възлизат на цели 1,124 млрд. лв.
За четири месеца нетният доход от такси и комисиони, изчислен като разлика между приходите от такси и комисиони,
които получават банките, и разходите на трезорите по това перо, нараства с 67,7% на годишна база до 290,7 млн. лв.,
показват още изчисленията на Investor.bg.
Административните разходи, които включват разходите за персонал, нарастват със 70% на годишна база до 526,4 млн. лв.
Към 31 март бяха за 377,4 млн. лв.
И ликвидността, и капиталовата адекватност на банковата система остават високи.
В края на април 2016 г. коефициентът на ликвидност, изчисляван по Наредба №11 на БНБ, се понижава до 36,57% от 37,07%,
колкото бе в края на предходния месец.
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Към 31 март 2016 г. съотношенията на капиталова адекватност на банковата система се повишават в сравнение с
отчетените в края на четвъртото тримесечие на 2015 г. Съотношенията на обща капиталова адекватност, на капитала от
първи ред и на базовия собствен капитал от първи ред в края на март са, съответно – 22,92%, 21,35% и 20,88%.
Това е факт и след като собственият капитал на банковата система нараства с 0,9% на месечна база, или със 105 млн. лв.,
до 11,7 млрд. лв.

√ Горанов прехвърля въпроса за изплащането на втора пенсия към тристранката
Останалите предложения за измение на Кодекса за социално осигуряване влизат в Министерския съвет
Финансовият министър Владислав Горанов прехвърля въпроса за изплащането на втора пенсия към Националния съвет за
тристранно сътрудничество. Останалите предложения на финансовото министерство за изменение на Кодекса за социално
осигуряване (КСО), които засягат пенсионните фондове, ще бъдат внесени в сегашния им вид в Министерския съвет.
Горанов съобщи това днес пред журналисти.
Припомняме, че Министерството на финансите предложи нова сериозна реформа на втория пенсионен стълб - бъдещите
втори пенсии от частните пенсионни фондове да са пожизнени, но да се изплащат от общ пул, а не от индивидуалните
партиди на осигурените.
С обявеното днес решение министърът оттегля спорната точка и прехвърля на социалните партньори от тристранния съвет
решението за фазата на изплащане на втора пенсия.
Горанов аргументира решението си с нуждата от по-широко обсъждане на спорната тема. Той заяви, че в момента не е
готов да поеме отговорност кое е най-правилното решение по фазата на изплащане.
За него най-важното е да се създадат гаранции за високи изисквания към корпоративното управление на фондовете.
Според финансовия министър има нужда от промяна на текста с фазата на изплащане и затова той препоръчва този дебат
да се структурира в социалното министерство.
„Имаме разбиране за качеството на системата, липса на информираност в обществото и ирационална реакция от страна
на бизнеса по тази тема. Затова прецених, че тя има нужда от по-широк дебат в рамките на Националния съвет за
тристранно сътрудничество", заяви той.
Горанов мотивира отказа си да внесе в Министерския съвет предложената от него промяна по фазата на изплащане на
втора пенсия, като каза, че предложението му е било „превратно тълкувано“. По думите му МФ е предложило само един
от възможните сценарии и не може да се тълкува като опит за национализация на средствата за втора пенсия.
Според него бъдещ обществен дебат със социалните партньори и с всички заинтересовани страни ще даде гаранции за
високи стандарти и увереност, че „милиардите в пенсионните фондове в момента ще се управляват добре“. За Горанов
водещо е да бъдат защитени максимално интересите на осигурените, стана ясно от изказването му по време на
пресконференцията. Той допълни, че финансовото министерство ще участва с експертиза по казуса в рамките на
тристранния съвет.
„Темата с фазата на изплащане на втора пенсия е работа на социалния министър. Този дебат обаче не трябва да забавя
възможностите за по-добро управление на универсалните пенсионни фондове (УПФ), което се стимулира с останалите
проектопредложения“, каза министърът. И попита защо от 2008 година досега темата за изплащането на втората пенсия
не е уредена и никой не я повдига.
Въпреки че вече няма да се занимава с този казус, финансовият министър обясни мотивите си да предложи промяната за
общ пул. По думите му големият проблем, който никой не изговаря на глас, е, че двата стълба на пенсионната система не
са допълващи се, а се конкурират взаимно.
„Втората пенсия не е надграждаща, а заместваща“, коментира Горанов. И припомни, че по закон на родените след 1960
година, осигуряващи се за втора пенсия, пенсията от първия стълб се намалява с 28%, които трябва да бъдат надградени
от капиталовия модел.
„Философията е двата пенсионни стълба да се конкурират и вторият стълб да гарантира пенсия, която е не по-ниска от
първата, гарантирана от държавата“, каза Горанов.
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Той коментира и предложената от асоциацията на пенсионните фондове възможност осигуреното лице да изтегли цялата
сума по натрупаната партида. Според него алтернативата за теглене на всички средства накуп крие риска лицето да изтегли
всичко натрупано и така да остане с ниската пенсия от държавата.
Владислав Горанов ще покани асоциацията на пенсионните фондове на експертна среща, на която обаче ще се обсъждат
останалите точки от проектопредложението за КСО, които след това ще бъдат предложени на Министерския съвет.
Предложенията на МФ за изменение на КСО, които остават, са свързани с изискванията към дейността на
пенсионноосигурителните дружества и с инвестиционната им политика.
По отношение на изискванията към капитала на пенсионно осигурителните дружества (ПОД) и даването на възможност за
разширяване на пенсионния лиценз се предлага дружествата, които ще изплащат пожизнени пенсии и срочни пенсии с
гарантиран размер, да имат капитал от 7,4 милиона лева, а не 5 милиона лева, както досега.
Въвеждат се изисквания към самия капитал, като се въвеждат нови понятия – собствени средства, граница на
платежоспособност, гаранционен капитал. Предлага се и дружествата да имат избор дали да си разширят лиценза.
Относно управителните и контролни органи се завишават изискванията към членовете им, развиват се задълженията им,
предлага се участие на независими членове в съвета на директорите и надзорния съвет. Предлага се и одобрителен режим
за членовете. Горанов предлага на УПФ да се въведат изисквания към системите за управление на ПОД – управление на
риска, вътрешен контрол и одит. Повишават се и изискванията към осигурителните посредници.
Що се отнася до измененията в инвестиционната политика, се предлага нова възможност за инвестиране – в дългови ценни
книжа, издадени от международни финансови институции, до 10 на сто от активите на фонда. Дава се възможност за
инвестиране в акции, облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане – до 1% от активите на
фонда. Въвежда се лимит от 20% от активите на фонда за инвестиция в ДЦК от трети държави, които нямат рейтинг.
Предлага се увеличаване на лимита за инвестиране в акции, търгувани на регулирания пазар от 20 на 25% от активите на
фонда. Отпадат инвестициите в недвижими имоти – поради липсата на прозрачност и опасност от сключване на сделки
при непазарни условия, но се увеличава от 5 на 10% лимитът за инвестиране в акции на АДСИЦ.
Финансовият министър подлага на обсъждане с фондовете и засилване на уредбата за ограничаване на концентрацията
на инвестицията в един емитент, като е предоставен срок от година и половина за привеждане в съответствие с другите
изисквания. Предлага се забрана за инвестиране в инструменти, издадени от лица в групата и забрана за ПОД да
придобива активи от лица, които са част от групата. Предлага се и ограничение на репо-сделките – да могат да се сключват
само с предмет държавни ценни книжа или дългови книжа, издадени от ЕЦБ/ЕИБ и само ако насрещната страна е банка.

√ Глоби за 25 млн. лева е наложила КЗК през 2015 г.
ВАС потвърждава 85% от обжалваните санкции
Глоби за 25 млн. лева е наложила през 2015 година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Комисията е започнала
726 проверки и е приела 1007 решения. Това съобщи пред журналисти председателят на Комисията Петко Николов,
предаде БТА.
Върховният административен съд (ВАС) потвърждава 85% от обжалваните решения, произнася се в 4% от случаите срещу
КЗК, а останалите връща за ново разглеждане.
25 млн. лева са наложените глоби от КЗК, но доброволно са платени глоби за 1 млн. лева. Останалите решения са дадени
на Националната агенция по приходите за изпълнение.
Според Николов работата на Комисията е с висок финансов ефект, защото годишната й издръжка е 3,9 млн. лева.
През 2016 г. в областта на антитръстовата политика в КЗК са образувани 10 производства. Срокът за възражения по тях
изтича в края на юни или началото на юли и голямата вълна от решения по тези казуси ще бъде вероятно в началото на
септември.
Най-важните производства са срещу компаниите на пазара на горива и на някои от търговските вериги, от преди 15-тина
дни. КЗК извърши седем претърсвания на място в компании за продажба на горива и още две в търговските вериги.
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Антимонополната комисия настоява за дискусия за въвеждане на наказателна отговорност в Наказателния кодекс за
участие в картел. Такава санкция има в 11 държави на ЕС и ние го искаме от седем години, каза Николов.
През миналата година в комисията са постъпили 940 жалби в сферата на обществените поръчки, по които са взети 474
решения, от които 186 са били в полза на жалбоподателите.
Комисията отбелязва и ръст в жалбите за нелоялна конкуренция, свързани най-вече с имитация на марка или на фирма.
През миналата година са установени 43 нарушения в тази сфера и са наложени глоби за близо 4 млн. лева.

√ Иновативните училища ще имат повече свобода в избора на програми
Всяка гимназия ще може да кандидатства за такъв статут
Училищата, които придобият статут на иновативни, ще имат повече свобода в избора на програми. Те ще могат да прилагат
специфични педагогически методи, учебни планове и програми, да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети.
Това съобщи днес в Министерството на образованието и науката Наталия Михалевска при представянето на проекта на
държавния стандарт за институциите в средното образование, предаде БТА.
Всички държавни, общински и частни училища, както и Американският колеж в София, ще могат да кандидатстват, за да
бъдат определени като иновативни. Проектите трябва да са за иновации, в които ще се отразява спецификата на учебното
заведение.
Основната цел на иновативните училища е да подобят качеството на образованието, като разработват и въвеждат
иновативни елементи в организацията или в съдържанието на обучението, използват нови методи на преподаване или
разработват по нов начин учебно съдържание. Иновациите в образованието могат да се прилагат за част от учениците в
училището - за паралелка, но и за всички негови ученици, обясни Михалевска.
Тя каза, че за иновативните училища ще бъде създадена комисия към министъра на образованието, в която ще влизат
психолози, социолози, педагогически специалисти и учени, но "без чиновници от министерствата". Комисията ще
разглежда постъпилите в МОН училищни проекти за иновации и ще предлага всяка година проект на Списък на
иновативните училища.
Училищните иновативни проекти ще се разработват за срок от четири години.
Предвидено е иновативните училища да могат да имат 38 учебни седмици, а не 36 седмици, какъвто е максимумът в
другите училища или в тях да се учи по-дълго време.
В иновативните училища 30% от учебното съдържание ще може да бъде преструктурирано, за да могат да бъдат
въвеждани т. нар. синтезирани учебни предмети, а например "Българското възраждане" може да бъде отделен учебен
предмет.
Освен това неспециализираните училища могат да бъдат обявени за училища с национално значение. Това е нова визия
за средното ни образование, каза Михалевска. Тя обясни, че според държавния образователен стандарт училище с
национално значение ще е това, което дългосрочно изпълнява национална задача, възложена със заповед на министъра
на образованието, както и училищата, в които се обучават ученици от много области.
Национална задача е тази, чието изпълнение е с трайно значение за обществено-икономическия живот в поне 15 области
в страната и за нея е осигурено финансиране от държавния бюджет. От сегашните национални училища с такъв статут ще
останат тези, които са към Министерството на културата, а от училищата с държавно и с общинско финансиране ще се
направи преглед кои да останат национални, заявиха от МОН.
Училищата ще се обявяват за национални за срок от четири години, като ще има и процедура за отнемането им на този
статут, ако не се изпълняват държавните образователни стандарти или имат други нарушения. Училищата, обявявани за
национални, с акт на Министерския съвет, могат да включат това наименование в името си, обясни Лазар Додев от МОН.
Той съобщи, че се предвижда с акт на МС да се въведе статут на защитени и на средищни детски градини.
От 1 август т. г. държавните професионални гимназии, които сега се финансират от агроминистерството, ще станат
общински професионални гимназии. Тогава влиза в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование.
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В новия държавен стандарт за информацията и документите ще бъде създадена възможност в електронно лично
образователно дело на всяко дете или ученик да се отразява цялата информация за обучението. Това съобщи Грета Ганчева
- директор на дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието" в МОН.
В бележниците графата за забележки вече ще се нарича "отзиви и информация" за ученика.

√ МФ прогнозира бюджетен излишък от 3% от БВП в края на май
В края на април излишъкът възлиза на 2,351 млрд. лв. спрямо такъв за 1,07 млрд. лв. година по-рано
Към края на април Министерството на финансите (МФ) отчита излишък по консолидираната фискална програма (КФП) от
2,6% от прогнозния брутен вътрешен продукт за 2016 г., като до края на май очаква той да нарасне до 3% от БВП.
Резултатите се дължат основно на ръста на данъчните приходи и отложени разходи.
На касова основа салдото по КФП в края на април е положително и възлиза на 2,351 млрд. лв., сочат данните за състояниет
на държавния бюджет, оповестени от финансовото министерство.
Излишъкът се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1,388 млрд. лв. и излишък по европейските
средства в размер на 962,9 млн. лв. За сравнение - за първите четири месеца на 2015 г. имаше излишък по КФП в размер
на 1,067 млрд. лв., или 1,2% от БВП.
Според МФ факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат не само по-високите приходи, но
и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Друга причина за резултата е фактът, че върху
текущия размер на бюджетното салдо влияние оказва и изместването на част от планираните разходи за следващи
периоди.
До края на май ведомството прогнозира излишък в размер на 2,683 млрд. лв., което е 3% от прогнозния БВП. За сравнение
– за 5-месечието на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1,091 млрд. лв., което представлява 1,3% от БВП.
Към 30 април 2016 г. постъпилите приходи и помощи по КФП са в размер на 12,17 млрд. лв., или 36,9% от годишните
разчети. Съпоставено с първите четири месеца на 2015 г. приходите и помощите нарастват с 839,6 млн. лв., или със 7,4%
на годипна база. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които
нарастват с 1 010 млрд. лв., докато постъпленията в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия)
са със 170,4 млн. лв. по-малко.
В края на май МФ прогнозира приходите и помощите да са за 14,832 млрд. лв., или 44,9 % от годишния разчет, като спрямо
края на май 2015 г. да има ръст от 1,014 млрд. лв. Това повишение ще дойде отново от по-високите данъчни и неданъчни
приходи, които се очаква да нараснат с 1,247 млрд. лв., а същевременно постъпленията от помощи да намалеят с 233,1
млн. лв.
В края на април общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 9,189 млрд.
лв., което представлява 35,4% от планираните за годината приходи. Съпоставени с април 2015 г., данъчните постъпления
нарастват номинално с 10,5%, или с 869,6 млн. лв. Най-значителен ръст МФ отчита при постъпленията от косвени данъци.
Приходите от преки данъци са в размер на 1,89 млрд. лв,. или 40,3% от предвидените за 2016 г., като спрямо първите
четири месеца на 2015 г. нарастват със 160,3 млн. лв., или с 9,3%.
Приходите от косвени данъци са в размер на 4,515 млрд. лв., което е 34% от разчетите за годината. Съпоставено с
предходната година те нарастват с 567,6 млн. лв., или с 14,4%. Постъпленията от ДДС са в размер на 3,007 млрд. лв., или
35,8% от планираните. Те се увеличават с 393,8 млн. лв. спрямо четиримесечието на 2015 г.
Размерът на невъзстановения ДДС към края на април е 142,5 млн. лв. МФ отчита ръст и при приходите от акцизи, които
възлизат на 1,44 млрд. лв., което е 30,8% от разчетените за годината. Освен това спрямо април 2015 г. те нарастват с 13,2%,
или със 168,1 млн. лв. Постъпленията от мита са за 54,5 млн. лв., или 36,3% от разчета за годината.
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане)
са в размер на 466,6 млн. лв., което е 51,2% изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 2,318 млрд. лв. което представлява 32,5% от разчетените за
годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,5%, или със 100
млн. лв.
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Неданъчните приходи са в размер на 1,648 млрд. лв., което представлява 36,8% изпълнение на годишните разчети, или
със 140,4 млн. лв. повече спрямо април 2015 г. В относително изражение има 9,3% годишен ръст.
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1,333 млрд. лв., което
представлява 52,4% от годишния разчет.
Към 30 април 2016 г. разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската в бюджета на ЕС) възлизат на 9,819
млрд. лв., което е 28,2% от годишните разчети. За сравнение - разходите по КФП към април 2015 г. са били в размер на
10,263 млрд. лв.
До края на май МФ прогнозира, че разходите ще бъдат за 12,15 млрд. лв., което би било 34,9% от годишния разчет. За
сравнение - разходите за петте месеца на миналата година са в размер на 12,728 млрд. лв.
За четирите месеца на 2016 г. нелихвените разходи са в размер на 9,2 млрд. лв., което представлява 28,2% от годишните
разчети. Текущите нелихвени разходи са в размер на 8,692 млрд. лв. (32,8% от разчета за годината), капиталовите разходи
(вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 508,9 млн. лв. (8,3% от разчетите). Лихвените плащания са в размер
на 323 млн. лв., или 40,3% от планираните за 2016 г.
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към април 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 294,7 млн.
лв., докато към края на май се очаква да бъде общо 356,6 млн. лв.
Размерът на фискалния резерв към април 2016 г. е 12,3 млрд. лв., като от тях 11,4 млрд. лв. са депозирани в БНБ и банки,
а останалите 0,9 млрд. лв. са вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и др.

√ Проектите за инвестиции във фермите получават допълнително 15 млн. евро
Ще бъдат сключени допълнително 200 договора по ПРСР със земеделски производители
С близо 15 млн. евро се увеличава определеният бюджет за проекти на фермери, приети в първото отваряне на подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Подмярката е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 20142020 г., съобщи Държавен фонд „Земеделие“.
Така общо бюджетът на първия прием става близо 165 млн. евро.
Припомняме, че при отварянето на приема подадените над 3000 проекта надхвърлиха многократно определения бюджет
от 150 млн. евро. Това наложи да се прави класиране по точки.
Сега допълнителната финансова помощ ще бъде разпределена за проекти, получили 39 точки.
До края на седмицата се очаква да започне сключването на около 200 допълнителни договора със стопаните.

24 часа
√ Китайска компания преговаря за VII блок на “Козлодуй”
Експерти на китайската фирма, която има интерес да строи VII блок на АЕЦ “Козлодуй”, са в София, за да участват в
работната група, която бе създадена по проекта. От Министерството на енергетиката потвърдиха, че има заседания от
понеделник.
В края на миналата година китайците бяха заведени от вицепремиера Томислав Дончев и от министъра на енергетиката
Теменужка Петкова в АЕЦ “Козлодуй”. Тогава Дончев отказа да съобщи името на компанията, но заяви, че може да бъде
инвеститор в новия блок.
И във вторник от Министерството на енергетиката отказаха да съобщят името на фирмата, тъй като имало споразумение
за конфиденциалност.
В. “24 часа” научи, че това е “Стейт пауър инвестмънт корпорейшън”. Компанията е партньор на “Уестингхауз” при
изграждането на 2 реактора в Китай.
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Идеята за китайски инвестиции в VII блок на АЕЦ “Козлодуй” бе лансирана при посещението на премиера Бойко Борисов
в Китай през миналата година. В края на 2015 г. компанията прати свои представители у нас.
Пак през декември вицепремиерът Дончев заяви, че до 3-4 месеца трябва да е готов сценарий за икономическия модел,
по който да бъде изграден VII блок на АЕЦ “Козлодуй” с китайски стратегически инвеститор.
Преди половин година се говореше за всякакви варианти за дялово разпределение - китайците да са мажоритарни или
миноритарни собственици. Щеше да се преценява кой от сценариите е най-приемлив за българската държава и
инвеститора.
Очаква се след 3 месеца, когато приключи дейността на работната група и тя предложи икономически модел, да се знае
дали има реалистичен сценарий или ще трябва да се търси друг за реализацияна на проекта.
От Министерството на енергетиката заявиха, че разговорите, които текат в момента, са на експертно ниво и няма какво да
се съобщи.
Оттам заявиха, че правителството не предвижда изграждане на нова ядрена мощност, ако не е икономически изгодна. Ако
се стигне до изграждането ѝ, това ще бъде без държавни гаранции.

√ Онлайн търговци крият 500 млн. лв. данъци
НАП започна проверки, следи сделките със специален софтуер
Всяка десета компания за търговия по интернет укрива продажбите и печалбите си, не плаща ДДС и корпоративен данък.
Това показват данни на Националната агенция за приходите.
Според хостинг компании през магазините за онлайн търговия минава оборот от 5 млрд. лв. Това означава, че укритите
данъци са поне 500 млн. лева.
Досега инспекторите на НАП установили две основни работещи схеми. При първата търговията осъществявали физически
лица, които нямали фирмени регистрации. Част от тях се оказали пощенски кутии или лица, свързани със сайтове за
електронна търговия. Схемата лъснала, след като били установени случаи на недекларирани доходи от над 250 000 лв.,
които се оказали с произход “наложен платеж”. Обясненията, които най-често давали уличените в това нарушение, било,
че пазаруват от името и за сметка на роднини.
Втората схема работела с регистрирани компании, включително по ДДС. Някои от нарушителите издавали касова бележка,
но не за всяка продадена стока, а банковите преводи или наложените платежи не били осчетоводявани. При ревизиите
било установено, че при поръчки за по-дребни суми всичко е изрядно, а по-големите не се записват в книгите за покупкопродажби
Имало и фирми, работещи изцяло в сенчестата икономика.
За да контролира онлайн търговците, НАП има специализиран софтуер за наблюдение, който следи за появата на нови
фирми, както и да се търси връзката им с регистрирани или с доходите на свързани с тях физически лица.
Със селектирането на черен списък започвали проверките. Посредством данни, изисквани, от куриерските фирми били
описвани реалните обороти, оценени по брой обем и стойност, след което е проверено дали счетоводните документи на
компаниите се разминават с данните на куриерите.
Най-лесно засечки са правени във фирмите, които събират средства при доставки с наложен платеж. Тогава било ясно и
какви средства постъпват в търговците, защото куриерските фирми пазят данните за всяка събрана сума. При по-големите
компании и при плащания по банков път за проверката се търси съдействието и на финансови институции и фирми за
превод на пари.
При кампанията, която тече от края на миналата година, досега са установени укрити данъци за милиони левове До сега
са проверени 400 компании, като при 30 от тях са установени данъчни нарушения.
След големите нарушители например се оказал търговец на употребявани авточасти, който получил акт за недекларирани
320 000 лв. Търговец на мобилни телефони с обложен със задна дата върху 300 хил. лв. Търговец с бебешки пелени пък
получил акт за необявени 70 000 лв.
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При доказване на нарушения в ревизионния акт са възможни две санкции. От една страна, се оценява размерът на укритата
печалба, като за нея се плаща данък от 10%, както и лихви за периода от настъпването на падежа за тези задължения.
Отделно укриването на данъци за над 3000 лв. се наказва със затвор от една до шест години, а за неплащане на данъци
над 12 000 лв. се предвижда лишаване от свобода от две до осем години, припомнят от НАП.
Сайтове за втора употреба с 900% надценка
Търговци, които продават онлайн дрехи втора употреба, ги предлагат с 900% надценка. Така цената става 9 пъти по-висока
от тази, на която може да се намерят в магазините за такива стоки, установи проверка на “24 часа”.
Рокля от марката H&M например може да бъде купена на килограм от магазин за втора употреба за 3-4 лв. Ако се потърси
през интернет, същата рокля се предлага за 27 лв. - от магазин SoloShop.
В случай че се търси по-висок клас марка като Escada или Michael Kors, цените стигат до 40-50 лв.
Обяснението е, че онлайн търговците подбирали дрехите от магазините за втора употреба и спестявали на клиентите
усилията да търсят.
Масова практика при онлайн магазините е да се изпращят артикули чрез куриер и с наложен платеж. Подател е частно
лице, а не фирма, като така вероятно се избягва плащането на данък печалба.
Когато пратките се изпращат от физически лица, върху тях не се упражнява и почти никакъв контрол от институциите.
Затова много от търговците отказват рекламации и ограничават правата на потребителите.
Недобросъвестни практики при онлайн търговците откриват и от КЗП. За миналата година от всички 20 000 жалби, 10% са
били именно срещу такива продавачи.
Някои потребители се оплакали, че са заплатили авансово за стоки, които или не са били доставени, или са били напълно
различни от поръчаните и с по-ниско качество.
Част от оплакванията пък са свързани с възпрепятстване правото на отказ от онлайн покупката в дадения от закона 14дневен срок. В други случаи, когато това право е било уважено от търговеца, той или е забавял, или въобще не е
възстановявал заплатената му от клиента сума.
Един от сайтовете предвиждал връщането на предплатени суми да става чрез банков превод или чрез опцията виртуален
портфейл. По закон търговецът е длъжен да възстанови сумата по начина, по който тя е била платена. В случая, ако
потребителят не разполага с банкова сметка, за него остава възможността да се възползва от т.нар. виртуален портфейл.
Това означава, че няма да получи парите си обратно, а само възможността да пазарува на съответната стойност в следващ
момент и то единствено от конкретния търговец.
От КЗК предоставят и списък с нелоялни търговци, сред които са emag.bg, remix.bg, obuvnaborsa.bg, obuvensviat.com,
evizabg.com, promoclub.bg и други.
При повечето от тях липсвала преддоговорната информация. От КЗП потребителите да проверяват дали са посочени името,
адреса и телефона на търговеца.

Труд
√ България втора в ЕС по измами с европари
България е втора в ЕС по измами с европари, твърди доклад на Европейската служба за борба с измамите с еврофондовете
(ОЛАФ) за 2015 г.
Преди нас е само Румъния, а след страната ни – Унгария.
Общо засечените нередности с европроекти в България са 513 за миналата година. ОЛАФ е приключила 19 проверки в
страната ни, като по 12 са издадени препоръки.
В Румъния са направени 45 проверки и са издадени 22 препоръки.
Измамите са съсредоточени предимно при земеделските субсидии.
През миналата година са заведени 37 съдебни дела заради злоупотреби с европейски средства у нас, показват още
данните на ОЛАФ. По 16 от тях работата продължава, а по 21 има постановени решения. В 9 случая претенциите за
злоупотреби са отхвърлени, а в 17 са потвърдени от съда.
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Службата цитира конкретен случай у нас за модернизацията на завод за преработка на плодове и зеленчуци, който е
получил 1,3 млн. евро от Европейския фонд за развитие на селските райони. Първоначалната информация не е дошла от
България, а от Генералната дирекция за развитието на земеделието и селските райони към ЕК. Там се усъмнили, че има
манипулиране на поръчката за оборудване, и последвалият анализ на документи от българската разплащателна агенция
показал, че става дума за измамно раздуване на цените и злоупотреба с евросредства.
Собственик на предприятието се оказала италианска компания, управлявана от италианец, който е собственик и управител
на фирмата, спечелила поръчката за доставка на оборудване. След препоръките от ОЛАФ в Италия и България са в ход
наказателни разследвания.
В целия Европейски съюз през миналата година в различни измамни схеми са били раздадени над 888 млн. евро, които
трябва да бъдат възстановени в бюджета на съюза.
Джовани Кеслер, генерален секретар на ОЛАФ, посочва, че не смята, че в ЕС има масова корупция. Но според него рязкото
увеличаване на броя на засечените измами след 2013 г. показвало, че агенцията постига успехи в убеждаването на хората
да докладват подобни съмнения.

√ 60% висшите изпълнителни кадри в компаниите у нас са склонни към корупция
60% от висшите изпълнителни кадри в компаниите в България са склонни да прибегнат до неетични практики и корупция,
за да оцелеят икономически, сочи проучване на Международната одитна компания Ърнст енд Янг , цитирано от БНТ. То е
част от 14-тото глобално проучване на компанията, за което дават информация 2800 души, които заемат ръководни
позиции. Изследването се разпростира до кадри в 62 държави.
60 % склонни към корупция, гласи проучването, са склонни да толерират действия от рода на промяна на финансови
отчети, договори със задна дата или предлагане на развлечения, лични подаръци или парични плащания на фирми, с които
имат договорни отношения.
Висок процент от респондентите в изследването признават за ширеща се корупция, но казват, че тя не се отнася за тяхната
индустрия.
"Личната отговорност, търсенето на лична отговорност е една много важна предпоставка за справянето с проблема. Лична
отговорност на ръководителите на предприятия, фирми компании. Огромното болшинство от респондентите подкрепят
въвеждането на стриктни, на много строги отговорност , криминални отговорности за ръководителите на предприятията
като един от методите за справяне с корупцията в глобален мащаб." Това твърди Николай Гърнев - управляващ съдружник
на EY за България, Македония, Албания, Косово.
Над 90 % от анкетираните посочват злоупотреби яснотата за собствеността на компаниите като мярка за справяне с
корпоративните .

Сега
√ Балканите са новата крайна цел на мигрантите
България ще бъде включена в новата Европейска гранична и брегова служба, въпреки че не е в Шенген
Балканските държави се превръщат от транзитни в целеви дестинации за мигрантите, предупреди комисарят за човешките
права на Съвета на Европа Нилс Муйжниекс, цитиран от електронното издание "Болкан инсайт". Той представи доклад за
променящите се тенденции на миграционната вълна към Европа и предизвикателствата при интеграцията на бежанците.
"Страните от Западните Балкани се възприемаха като транзитни, но постепенно се превръщат в дестинации по
подразбиране", заяви Муйжниекс. Той изтъкна необходимостта тези държави да предприемат мерки за интеграция на
новопристигналите. Според него основни проблеми са липсата на курсове по езици в приемащите страни; недостатъчното
съобразяване на образователните им системи с потребностите на децата мигранти; сложните процедури за обединяване
на бежански семейства; ниската заетост сред мигрантите и др. Като особено голямо предизвикателство Нилс Муйжниекс
изтъква и съществуващите проблеми с ромските и други малцинства в образователната сфера. "В Западните Балкани има
комбинация от фактори. Единият е отношенията между етносите, който може да доведе до нарастване на ксенофобските
движения и антимигрантските настроения. Друг е липсата на опит и ресурси за приемането на толкова сериозен брой
мигранти", заяви той. Представителят на Съвета на Европа похвали бежанските центрове в Хърватия, а специално за
България изтъкна, че има "бавно подобрение" в условията за прием на бежанци. Той определи страната ни като
"изненадана от големия брой пристигащи хора".
Междувременно стана ясно, че България ще бъде включена в новата Европейската гранична и брегова служба, въпреки че
страната не е част от Шенгенското пространство. Комисията по правосъдие и вътрешни работи в ЕП одобри законодателно
изменение, внесено от българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев и Мария Габриел, което гарантира участието на
България в новата служба, съобщиха от пресслужбата на ГЕРБ. Тази ключова поправка гарантира, че в случай на силен
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миграционен натиск по границата с Турция, другите държави членки и Европейската гранична и брегова служба ще имат
задължението да окажат необходимата техническа подкрепа и помощ от допълнително специалисти.
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви, че Турция е постигнала напредък при изпълнението на мерките, които трябва
да предприеме, за да паднат евровизите за гражданите й. Според договорката за спирането на мигрантския поток между
ЕС и Анкара от 18 март страната се ангажира да изпълни 72 условия, за да паднат визите от края на юни. Според Юнкер
вече са изпълнени 69-70 от условията. Юнкер обаче припомни, че въпросът за промяна на турските антитерористични
закони остава отворен, който е от съществено значение за отпадането на евровизите.

√ Свободните места за младежи са повече от търсещите работа
Бизнесът отново не успява да попълни свободните работни позиции за младежи, показват данните на Агенцията по
заетостта за проведените през май специализирани трудови борси. Местата за тази категория безработни са се оказали
повече от проявилите интерес да работят. В пет града - София, Силистра, Кюстендил, Севлиево и Кърджали, работодатели
обявяват над 600 свободни позиции, предимно в сферата на търговията, услугите, промишлеността, туризма. Търсят се
младежи за сервитьори, бармани, камериерки, крупиета, готвачи, икономисти, строителни работници, шивачки, машинни
инженери и др. Борсите обаче са посетени от едва 567 младежи, търсещи работа.
Тенденцията при ромите пък е обратната - предлагащите работа са по-малко от търсещите. Миналия месец са проведени
2 специализирани борси за роми - в Берковица и Ябланица. Участвали са 22 работодатели, които са предложили 65 работни
места в преработвателната промишленост, ресторантьорството, търговията, сезонни работници. В същото време
търсещите работа са били 139.
По-изравнен е балансът при търсенето и предлагането за продължително безработните и хората над 50 г. Борса, насочена
към тях, е проведена в Панагюрище. 25 работодатели са предложили 158 позиции, преобладаващо за хора с висше
образование, най-вече инженери. Интерес към борсата са проявили 140 безработни.

Монитор
√ Превеждат първите европари на общините до края на годината
Първите европари може да бъдат преведени на общините до края на годината. Средствата се отпускат по програма
„Региони в растеж”, като се очаква пилотните авансови плащания да стигнат до местната власт преди да изтече 2016 г. Това
съобщиха от министерство на регионалното развитие. Условието общините да получат средства е да работят с пълна
мобилизация, посочват още от ведомството. Управляващото звено на оперативната програма одобри всички 39
инвестиционни програми, по които към местната власт ще бъдат разпределени 1,3 млрд. лв.
Общините, които ще получат финансиране от фонда са Столична, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен,
Благоевград, Велико Търново, Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч,
Кърджали, Разград, Смолян, Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил,
Силистра, Димитровград, Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово и Панагюрище.
Одобрените инвестиционни програми ще подкрепят реализацията на проектите, заложени в интегрираните планове за
градско възстановяване и развитие. Те са насочени към подобряване на градската среда, обновяване на образователна,
социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност на административни публични сгради и многофамилни
жилища, и развитие на системите на градския транспорт.
До 31 юли 2016 г. всяка община следва да подаде проектни предложения за минимум 50% от бюджета на града по
процедурата.
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