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√ По-високи глоби за нарушителите предвижда новият Закон за храните
Засилва се контролът по всички обекти за обществено хранене по морето
В новия Закон за храните трябва да се направят промени, които да възпират нарушителите и резултатът да бъде спазване
на закона, каза в интервю за БТА изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян
Илиев. По думите му предвижда се в него да влязат много от подзаконовите актове, наредби и други, което ще позволи
по-лесно да се санкционират нарушителите.
Според д-р Дамян Илиев много важно в новия закон е отделяне на действащия режим за регистрация на различните
видове обекти. На отделни щандове, раздалечени един от друг, ще бъдат истинските сирена и тези с растителни мазнини,
за да няма объркване. Сиренето на буци, в насипно състояние и неопаковано, ще се предлага в индивидуална опаковка.
На отделни витрини ще стоят охладените и замразени меса, поясни директорът на Българската агенция по безопасност на
храните.
Друго много важно нещо е отделяне на действащия режим за регистрация на обекти, на два отделни - обектите, които се
занимават с производство и търговия на едро от животински произход и търговия на дребно и заведения за обществено
хранене. Отделна регистрация трябва да имат дейности по предлагане на храни от разстояние, транспортната дейност,
търговията от наети площи, онлайн търговията. Всички тези дейности ще бъдат регулирани детайлно от новия закон.
Драстично се увеличават санкциите при повторни нарушения, отбеляза д-р Дамян Илиев. Ако при първо нарушение един
голям производител е санкциониран с между 4 и 6 хиляди лева, това е нищо за него. При втората група санкцията е 2,5 - 3
хиляди лева и при най-дребните - до 500 лева. Ако обаче някой от тях направи повторно нарушение и с вече влязло в сила
наказателно постановление от три години назад, глобата и имуществената санкция стават в троен размер. При системни
нарушения предвиждаме глоба в петорен размер.
Областните служби на Агенцията по храните в Бургас, Варна и Добрич, които са най-натоварени през почивния сезон, ще
засилят контрола по всички обекти за обществено хранене и по обектите, които са свързани с продажба на храни на дребно
- подвижни, временни, сезонни, кетъринг - туристически и тези на територията на хотелските обекти.
Най-честите нарушения са свързани с предлагане на храни без идентификация. Има и храни, които не са добре
етикетирани, както и некоректно водени записи за самоконтрол, отчете Илиев.
При услугата “ол инклузив“ отговорността за безопасността и качеството на храните, които се предлагат, е на бизнес
операторите - производители, търговци, хотелиери и всички по веригата - от производството до заготовката на храните, а
БАБХ осъществява контрола, напомни шефът на агенцията.
При летните курорти Агенцията по храните проверява основно за съответствие на сградния фонд и оборудването.
Възможно е сградният фонд да не отговаря на броя на хората, които се изхранват там, което рие сериозни опасности.
Задължително тези хотели трябва да имат действащи системи за управление на безопасността на храните.

√ Финансовите институции ще избират къде да търгуват с български ДЦК до 2017 г.
През тази година предстоят промени в правната и регулаторна рамка на финансовите услуги и плащанията,
коментира подуправителят на БНБ Нина Стоянова
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Финансовите институции ще избират къде да търгуват с български държавни ценни книжа (ДЦК) до края на 2017 г. Това
стана ясно от изказване на подуправителя на Българска народна банка (БНБ) и ръководител на управление „Банково” Нина
Стоянова по време на откриването на Финансовия форум „Иновации“, организиран за трета поредна година от Асоциация
„Банка на годината“ в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).
Коментарът на Стоянова е свързан с постигната договореност между Министерството на финансите, БНБ и пазарните
участници относно търговията с български ДЦК. Институциите работят по проект за техническо осъществяване на директна
връзка на депозитаря на ДЦК със системата E-BOND към платформата Bloomberg Professional и системата на Българска
фондова борса (БФБ).
„По този начин се очаква да се постигне допълнително развитие и модернизация на пазара на ДЦК в България и
насърчаване на по-нататъшната му интеграция към единния вътрешен пазар в Европейския съюз“, каза Стоянова.
По думите й това ще позволи до края на следващата година финансовите институции свободно да избират мястото за
търговия с ДЦК, издадени в България, като бъдат изпълнени европейските изисквания за оценка на ликвидните активи под
формата на ДЦК.
„Това евентуално би създало предпоставки за допълнителна диверсификация на инвеститорите в български държавни
дългови инструменти. Тези промени са замислени в съответствие с политиката по управление на дълга и сигурността на
финансовите пазари в контекста на бъдещото членство в еврозоната и са продиктувани от регулаторни реформи на ниво
Европейски съюз“, добавя Стоянова, цитирана от пресцентъра на БНБ.
Тя говори и за някои от предстоящите промени, които касаят платежните услуги и системи и които са свързани с правната
и регулаторна рамка на финансовите услуги и плащанията у нас. В областта на платежните услуги 2016 г. ще бъде посветена
на въвеждането в българското законодателство на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по
платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции.
Стоянова посочи, че в тази връзка са били подготвени изменения в Закона за платежните услуги и платежните системи,
които предстои да бъдат разгледани на второ четене от Народното събрание, както и промени в подзаконовата база.
Същевременно БНБ работи по изграждането на сайт за съпоставяне на таксите, налагани от доставчиците на платежни
услуги за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка. Регистърът ще е достъпен безплатно за всички
потребители. Срокът за влизане в сила на законовите промени, в съответствие с директивата, е 18 септември 2016 г.
Освен това от 1 февруари 2016 г. държавите членки следва да премахнат отчитането въз основа на сетълмент за целите на
статистическото отчитане на платежния баланс, наложено на доставчиците на платежни услуги във връзка с платежни
операции на техни клиенти. В най-скоро време предстои Народното събрание да приеме изменения във Валутния закон,
въведени със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, както и приемане на съответни промени в
Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс.
В тази връзка се предвижда да отпаднат изискванията за нуждите на статистиката на платежния баланс доставчиците на
платежни услуги да водят регистър и да предоставят на БНБ информация за сделки и плащания между местни и
чуждестранни лица, както и за презгранични преводи над 100 хил. лв. Очаква се тези промени да бъдат приети до края на
юли 2016 г.
Предстои влизането в сила и на друг европейски регламент за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни
преводи и директни дебити в евро. Крайният срок за неговото прилагане в цялост за плащанията в евро за държавите
извън еврозоната е 31 октомври 2016 г.
От изказването на Стоянова се разбира, че най-късно от тази дата всички кредитни преводи и директни дебити в евро
следва да се извършват в SEPA формат при използване на стандартa XML.
„За тези плащания ще отпадне изискването за посочване на BIC от ползвателите на платежни услуги. Платежните системи
за малки плащания в евро следва да осигурят оперативна съвместимост с други такива системи в ЕС“, каза още тя.
Стоянова добави, че към края на 2015 г. в България делът на SEPA кредитните преводи от общия брой наредени клиентски
кредитни преводи в евро е 59%, а миграцията към EMV стандарта за банковите платежни карти и терминалните устройства
е достигнала над 90%.

√ Търговците подават годишни финансови отчети до 30 юни
По-високи са санкциите за фирмите, които не представят документите
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Всички търговци подават в търговския регистър годишните си финансови отчети за 2015 г. до 30 юни 2016 г. според новия
Закон за счетоводството.
В същия срок останалите предприятия трябва да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез
интернет.
Бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не
публикуват финансов отчет, напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).
От НАП обръщат внимание, че фирмите без дейност също са задължени да представят отчет, като за тях са предвидени
облекчения по отношение на документите, подлежащи на публикуване в търговския регистър.
В закона са предвидени нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет.
За ръководителя на предприятието – глоба от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер
от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов
отчет.
След изтичане на крайния срок – 30 юни 2016 г., НАП започва проверки на търговците и фирмите, които не са публикували
годишните си финансови отчети.

√ Т. Петкова: Ядрената енергетика има стратегическо значение за България
Фондът за спасение на енергетиката може да финансира нови ядрени мощности, смята депутатът Валентин
Николов
Ядрената енергетика има стратегическо значение за България, заяви енергийният министър Теменужка Петкова по време
на своето приветствие при откриването на международната ядрена конференция “Булатом”, която се провежда във
ваканционния комплекс "Ривиера".
Петкова подчерта, че вече има политическа воля и консенсус за развитието на енергетиката. Устойчивото развитие на този
сектор се гради на базата на ясната визия и консенсуса, категорична беше тя.
Министърът съобщи, че всички мерки за удължаване на срока за експлоатация на пети и шести блок в АЕЦ “Козлодуй”
вървят в срок. Първата фаза, през която беше обследван остатъчният ресурс на двата блока, беше финализирана през 2014
г., а сега се продължава с мерките от втората фаза.
Директорът на ядрената централа Димитър Ангелов посочи, че в момента се окомплектова документацията за
удължаването на експлоатацията на пети блок. Очакванията са до края на септември документите да бъдат подадени в
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
"Убедени сме, че срокът за експлоатация ще бъде удължен с поне 30 години", каза Ангелов. Той подчерта, че работата по
проекта за шести блок също върви по план.
"Без нова ядрена мощност България не може да продължи", коментира и председателят на Българския атомен форум
Богомил Манчев. Според него без ядрена базова мощност страната ще бъде нетен вносител на електроенергия и няма да
може да регулира цената на тока.
Манчев посочи, че целта на България трябва да бъде развитието на достъпна, нова и приета ядрена енергетика, което ще
гарантира сигурността на енергийните доставки.
Той допълни, че само ядрената енергетика може да бъде базова, а възобновяемите източници да участват в микса.
Страната ни няма лукса да разчита на енергоизточници, а и след подписването на споразумението в Париж имаме
задължението да намаляваме емисиите въглероден диоксид. Ядрената енергетика е чиста и ще помогне за изпълнението
на тази цел, допълни Манчев.
Валентин Николов, зам.-председател на парламентарната комисия по енергетика, отбеляза някои от начините за
финансиране на нови мощности без участието на държавата. Според депутата това може да стане чрез средствата,
натрупани във Фонда за спасение на енергийната система, след като изтекат задълженията на държавата по дългосрочните
договори с производители. Друг източник на средства е самата ядрена централа в Козлодуй, която поставена в пазарни
условия може да генерира приходи за изграждането на седми, а по-късно и на осми блок в централата.
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В приветствието си Теменужка Петкова отчете, че нови ядрени мощности у нас ще бъдат изградени само при изпълнението
на няколко условия - проектите да бъдат икономически обосновани, да не изискват държавни гаранции, да имат
стратегически инвеститор, а в случай на нов блок в АЕЦ “Козлодуй” - да не се финансират с микс от цените на двата
съществуващи там блока.
Ядрената енергетика е незаобиколим фактор, отчете и страна Лъчезар Костов от АЯР. Той посочи, че сред най-големите
предизвикателства пред Агенцията са проектите за удължаване на екслоатацията на двата блока в ядрената ни централа,
увеличаването на топлинната им мощност, нова мощност в Козлодуй и изграждането на ядрено хранилище. Приоритет
при работата по тях е гарантирането на ядрената безопасност, допълни той.

√ Лукарски: Има сериозен инвеститорски интерес към Северна България
Работи се за създаване на индустриална зона във Велико Търново

Лукарски: Има сериозен инвеститорски интерес към Северна България
Снимка: архив, БТА
Има сериозен инвеститорски интерес към Северна България от чуждестранни компании, които са се насочили към района
на река Дунав като главен европейски транспортен коридор. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по
време на информационен ден за процедура „Енергийна ефективност“ по програма „Иновации и конкурентоспособност“
(ОПИК) във Велико Търново.
Стратегическата локация на Велико Търново не само в центъра на Северна България, но и съвсем близо до Дунав,
определят потенциала на областта за привличане на такива инвестиции, каза Лукарски, цитиран от пресцентъра на
министерството.
„Този интерес е заявяван многократно при мои посещения в чужбина и смятам, че можем да отговорим с много
привлекателни условия чрез развитието на индустриални зони“, допълни той.

Изключително успешен пример по думите му е индустриалната зона в Божурище, която е привлякла големи западни
инвеститори. Същият модел на взаимодействие между общината и министерството е приложен на още няколко места в
България, като идеята е той да се репликира и в Търново, добави той.
Министърът отчете, че бизнесът от областта използва активно евросредствата.
По първата процедура на ОПИК – за подобряване на производствения капацитет, в процес на изпълнение в област Велико
Търново са 12 проекта, а 5 очакват подписване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В процес на оценка са още 83 проекта от региона, които са подадени по процедурите за внедряване на иновации и
разработване на иновации от стартиращи предприятия.
Предстои по тези две процедури да бъде обявено класиране на кандидатите.
За сравнение, за целия изминал програмен период по програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013 общият брой на
успешно изпълнените проекти в областта са 76 по 33 обявени процедури.
По процедурата за енергийна ефективност в МСП предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 млн.
лв., като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по процедурата
ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта.

Труд
√ Търсят работници за производство и транспорт
Общо 17% от българските работодатели планират да наемат нови служители през лятото. Най-положителни са нагласите
на мениджърите в производствения бранш (14% ще наемат нови хора), както и в транспортния сектор (14%). Това показват
данни от изследване на "Менпауър" за заетостта през третото тримесечие на 2016 г. То е проведено под формата на
интервюта сред представителна извадка от 620 работодатели в България. Всички анкетирани са отговаряли на въпроса
„Как очаквате да се промени общата заетост във вашата фирма и регион през трите месеца до края на септември 2016 г. в
сравнение с настоящото тримесечие?“
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Броят на тези, които смятат да съкращават служители, е 3%, а 79% не предвиждат промяна.
Плановете за наемане през третото тримесечие са с 2% по-слаби от предишното тримесечие и относително стабилни,
сравнени със същия период на миналата година.
През третото тримесечие на 2016 г. се очаква числеността на персонала да нарасне във всички изследвани пет области София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе, и в 10 индустриални сектора. Най-силен пазар на труда се очаква в Русе, където
нетната прогноза за заетостта е +14%.
В Пловдив се очертава стабилен ръст на броя заети лица от +11%, а софийските работодатели отчитат предпазлив
оптимизъм с прогноза от +10%. Скромен ръст на заетостта се предвижда във Варна и Бургас, където прогнозите са
съответно +7% и +6%.
Най-силен пазар на труда очакват големите работодатели. Те отчитат внушителна нетна прогноза за заетостта от +21%.
Известни увеличения в числеността на персонала прогнозират работодателите от средните и малките предприятия, където
прогнозите са съответно +8% и +7%, а при микропредприятията стойността е +6%. В сравнение с предходното тримесечие
изгледите за назначения в средните по размер предприятия бележат значителен спад с 10 процентни пункта.
Работодателите от малките фирми отчитат свиване с 4 процентни пункта, а големите работодатели - с 2 процентни пункта,
докато микропредприятията отчитат относително стабилни намерения за наемане на персонал.

Сега
√ И прокуратурата поиска отмяна на поскъпването на винетката
ВАС трябва да се произнесе до 14 юли
Поскъпването на винетките от 1 януари може да бъде обявено за незаконно. "На заседание на Върховния административен
съд (ВАС) по дело срещу увеличението на пътните такси прокуратурата обяви, че жалбата ни е основателна, и настоя
постановлението на правителството за въвеждането на по-високите такси да се отмени", съобщи вчера пред в. "Сега"
Николай Димитров от Центъра за законодателни оценки и законодателни инициативи.
С въпросното постановление бе променена тарифата за винетките, като годишните стикери за леките коли поскъпнаха от
67 на 97 лв. Центърът за законодателни оценки обжалва този акт, защото промените са направени потайно, без обосновка
и без обществено обсъждане. "Това е съществено нарушение на закона, затова ние настояваме, че правителственото
решение е незаконно. Центърът атакува и поскъпването на винетките за тежките превозни средства.
На вчерашното заседание е бил даден ход на делото. ВАС трябва да се произнесе в едномесечен срок - до 14 юли., в който
ВАС трябва да вземе решение.
Срещу поскъпването на винетките, което предизвика огромен обществен отпор и протести, имаше множество жалби, но
тази на Центъра за законодателни оценки е единствената, стигнала до фаза, в която има реална възможност да се спечели
битката. Друга жалба атакуваше факта, че графичната част с визията на новите стикери не е обявена предварително. Тя
обаче не издържа в съда. Не беше уважено и обжалването на сдружение "СИЛА - силна икономика и реална алтернатива",
което атакува само винетките за леките коли.
Освен че решението на правителството бе взето при липса на прозрачност и предварително обсъждане, не беше
представена и никаква финансова обосновка. Регионалният министър Лиляна Павлова и шефът на пътната агенция инж.
Лазар Лазаров обясниха, че за пътищата и магистралите са нужни повече средства, а единственият начин те да се осигурят
е да се увеличат приходите чрез по-високи пътни такси. Основният аргумент на транспортния министър Ивайло Московски
пък беше, че тежкотоварният трафик руши шосетата, а плаща по-малко, отколкото в други европейски държави.

√ НАП оцени загубите от сивата икономика на 1.8 млрд. лв.
Плащането в пликове и фиктивните договори ощетяват хазната с 400 млн. лв.

Националната агенция за приходите се опитва да ограничи рискови практики, оценени на близо 1.8 млрд. лв. Солиден дял
в тях имат недекларираните доходи или, иначе казано, парите в пликове и фиктивните договори на половин работен ден.
Щетата за хазната само от сивите плащания се оценява от данъчните на 400 млн. лв.
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Това става ясно от публикувания от НАП годишен отчет за дейността на приходната агенция за 2015 г. и поискани от "Сега"
разяснения по данните. Всяка година НАП определя приоритетни рискови дейности, по които да работи целенасочено
през годината, но списъкът на тези рискове не се обявява - нито в хода на годината, нито след това.
През 2015 година НАП е определила като приоритетни 29 риска. 8 от тях са идентифицирани на средно ниво на детайлност.
Оценено е, че потенциалната щета от тях е 1 млрд. лв., причинена от нерегламентирани действия на около 750 000 лица.
Част от тази група рискове са и платените в пликове или фиктивно декларирани наполовина доходи. Няма данни какъв е
общият размер на тези доходи на сиво, но е ясно, че при причинена щета от 400 млн. лв. числото е голямо. От НАП не
предоставиха допълнителна информация. Според отчета обаче в резултат на усилията на данъчните щетата при тези 8
риска е ограничена със 173 млн. лв., а поведението си са променили 125 хиляди лица.
Други 21 риска са идентифицирани детайлно, като за тях е ясно точно как се нарушава законът, както и кой кръг лица
работят на сиво. Според НАП тук потенциалната щета е намалена от 779 млн. лв. на 352 млн. лв., а поведението си са
променили 17 000 от 115 00 рискови лица.
Близо 4.9 млрд. лв. е размерът на просрочените задължения към края на 2015 г., отчитат още от НАП. Това ниво е малко
по-ниско спрямо 2014 г., когато просрочените задължения бяха 5.1 млрд. лв. Не е ясно обаче от колко отдавна са натрупани
тези просрочия и каква част от тях могат да се определят като трудни за събиране или несъбираеми. Тук данните в отчета
са изключително лаконични и объркани, като абсолютни числа почти няма и тенденциите се описват само с проценти, без
да е ясно спрямо какво се изчисляват. Като цяло плащането на задълженията в срок расте. През 2015 г. платените в срок
суми са стигнали 79% при 77% през 2014 г. Събраните през годината просрочени задължения са около 3.8 млрд. лв. И тук
не е ясно с колко са просрочени тези суми.
Необходимостта от повишаване на събираемостта на данъците е сред критиките на Брюксел към България. В отговор беше
изготвена единна стратегия за повишаване на събираемостта, но документът не влезе в големи детайли. Управлението на
риска е един от приоритетите, като от началото на март в НАП работи съвет за управление на риска от неспазване на
данъчно-осигурителното законодателство. НАП готви и стратегия за управление на риска, но документът още не е
публичен.
КОНТРОЛ
Данъчни инспектори от бургаското поделение на НАП са иззели 21 компютърни конфигурации със софтуер за
манипулиране на оборотите от търговци на едро и дребно в курортите Слънчев бряг и Несебър, съобщиха от дирекцията.
Проверени са питейни заведения, дискотеки и нощни клубове, ресторанти, заложни къщи и ателиета за татуировки. Три
от обектите са извършвали дейност без фискални устройства, а в други седем са установени разлики в касовите наличности.
За нарушенията са съставени актове, предстои издаването и на наказателни постановления. През активния летен
туристически сезон ще се извършва засилен контрол по Черноморието, като по курортите ще бъдат командировани и
служители от вътрешността на страната, допълват от НАП.

kazanlak.com
√ М+С Хидравлик с успехи в няколко вида спорт на Международен работнически фестивал
В курорта Св.Св.Константин и Елена се проведе 13-то издание на Международен работнически спортен фестивал. В игрите
край морето сериозно участие взеха няколко тобора на казанлъшкото предприятие „М+С Хидравлик“.
Най-добро класиране предприятието по традиция зае във футболната надпревара, където срещнаха сериозни отбори
съставени от професионални футболисти. В групите първият тим на „М+С Хидравлик“ завърши наравно с представители на
Македония, след което победи с 3:0 тим от Румъния и разгроми Община Стара Загора със 7:3. В четвъртфиналите играчите
на едно от най-големите предприятия в Казанлък победиха състава на „Фибанк“ с 4:2, след което на полуфинала загубиха
от ТЕЦ „Марица Изток“ с 0:3. Казанлъчани загубиха и мача за бронзовите медали от състава на Община Гълъбово. Наймного голове за тима ни отбеляза Николай Иванов, който е брат на капитана на „Берое“ Иво Иванов. Вторият тим на
предприятието и другият ни представител „Капрони“ отпаднаха от участие в груповата фаза.
Освен футбола „М+С Хидравлик“ записа сериозно участие и в другите спортни надпревари. В тениса на маса тимът ни
завърши 6-ти, в плажния волейбол сме на 7-мо място, а в баскетбола на 8-мо.
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