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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Kak Info 
 
√ На първо четене: Отпада данък „управленска дейност“, облагането на служителите за личното ползване се заменя с 
данък „натура“ за фирмата 
 
Днес парламентът одобри на първо четене измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), с които 
се урежда облагането на личното ползване на фирмени активи да става през работодателите с 10% данък "натура", вместо 
данъчната и осигурителната тежест да бъде при работника, която е и по-висока. Законопроектът предвижда още и 
отпадане на данък "управленска дейност" върху разходите за автомобили. След отложеното вчера гласуване по 
законопроекта, бизнесът призова депутатите за прагматичен разум и отговорност за това възможно най-бързо да приемат 
промените за "данък уикенд", които касаят личното ползване на служебни активи. Това се казва в декларация на 
Национално представените работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Пълният текст на декларацията може 
да видите от тук. Днес промените събраха необходимата подкрепа и законът бе приет на първо четене в парламента.  
 
Напомняме, че работодателските и счетоводните организации настояваха за такива промени в единна позиция да се 
въведе механизъм на облагане на отчетените разходи за лично ползване с 10% данък върху разходите по ЗКПО, за да се 
елиминира възможността тези разходи да се облагат и при физическото лице, както и да се опрости администрирането.  
 
Какво се предвижда в законопроекта 
 
Отпада данък “управленска дейност” 
 
Законопроектът предвижда отпадане на облагането с 10%-ния данък върху разходите за поддръжка, ремонт и 
експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. В момента се облагат всички 
отчетени разходи в предприятията за горива, смазочни материали, консумативи, резервни части, труд за ремонт, 
технически прегледи, паркинг, козметика, аксесоари и др., когато са свързани с експлоатация на превозни средства, 
използвани за управленска дейност.  
 
Предложената промяна отчита съвременните икономически реалности, тъй като управленската дейност безспорно е 
присъща и необходима за всяка компания, а в настоящите динамични бизнес условия тя не може да бъде осъществявана 
без използването на превозни средства. 
  
Нов данък върху разходите за лично ползване 
 
Предвижда се с данък, в размер на 10%, да се облагат разходите в натура, свързани с активи и персонал, предоставени за 
лично потребление на работници, служители и лица, наети по договор за управление и контрол, както и на лицата, 
упражняващи личен труд във фирмите си. Под „разходи в натура“ се има предвид счетоводните разходи, които са свързани 
с използването на активи или персонал и за лично потребление. Когато активите са данъчни амортизируеми активи, се 
облагат сумите, представляващи данъчните амортизации.  
 
Данъкът е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне – в срок до 31 март на следващата календарна година. 
Същевременно, за да се изключи двойно облагане, не се облага личното потребление, което е отчетено като придобит 
доход от физическото по ЗДДФЛ. Изключено от облагане е и личното ползването на активи и персонал, когато за 
използването им се дължи възнаграждение. В тази връзка се прави изменение и в ЗДДФЛ, чрез което се дава възможност 
на работодателите сами да изберат дали да облагат личното ползване с 10% данък върху разходите по ЗКПО или да 
обложат това потребление, като доход на персонала в натура по ЗДДФЛ. Правото се упражнява чрез деклариране на 
избора в годишната данъчна декларация, подавана за предходната година. Този избор не може да се прилага за отделни 
физически лица в предприятието. За преходната 2016 година също има предвиден избор как да продължи облагането. 
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Механизъм на облагане на личното ползване по ЗКПО 
 
За целите на облагането активите са разделени в три категории: превозни средства, недвижими имоти и всички останали 
активи. 
 
Когато превозно средство се използват едновременно за служебно и лично ползване, данъкоплатците имат 3 опции за 
избор за отчитане на данъка: 
•на база на изминатите километри, или 
•на база на използването по часове/дни, или  
•на база 50 на сто. 
Когато предприятието е използвало третата опция, която определя 50% база за разпределение между служебните и 
личните разходи, свързани с експлоатацията на превозните средства, то същите ще се признават за данъчни цели дори и 
когато не е издаден пътен лист или друг разходо-оправдателен документ. 
 
Когато недвижимото имущество се използва както за дейността, така и за лично потребление и разходите не могат да 
бъдат разпределени чрез измерване, данъкоплатците ще имат 2 опции за избор за отчитане на данъка: 
•на база на площта, използвана за лично и служебно ползване 
•на база на часове/дни за лично и служебно ползване. 
Когато базата е часове/дни, то се има предвид времето, през което превозното средство или недвижимото имущество е 
било на разположение на данъчно задълженото лице по начин, който му позволява то да го използва. 
 
Когато други активи, извън посочените по-горе, се използват както за дейността, така и за лично потребление, то данъчната 
основа е 20% от общия размер на всички разходи, свързани с използването на съответния актив, освен ако данъчно 
задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа. 
 
Деклариране на данни за собствениците на чужди юридически лица 
 
Законопроектът предвижда да се изисква от чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място 
на стопанска дейност да посочват в годишната данъчна декларация идентификационни данни за собствениците, 
акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на тяхното участие, когато размерът на 
това участие е над 10 %. Същото изискване за подаване на такива данни се предвижда и в декларациите за данъците върху 
хазартните дейностите от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна 
съобщителна услуга, от игри с игрални автомати и игри в игрално казино и дейността от опериране на кораби. 
Предложената промяна се мотивира във връзка с членството на България в Глобалния форум за прозрачност и обмен на 
информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и стартиралата пред 
месец декември 2015 година процедура за преглед и оценка, в рамките на която детайлно се анализира българското 
законодателство и процедури, в контекстна на международните стандарти за обмен и предоставяне на информация. 
 
Предвидено е законът да влезе в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на разпоредбите за заварените положения при 
облагане на личното ползване по ЗДДФЛ, ако тези компании решат да преминат към новото облагане на разхода по ЗКПО. 
За тях тези разпоредби се предвижда да влязат в сила от 1-во число на месеца, следващ датата на обнародването на закона 
в „Държавен вестник“. 
 
Очаква се второто гласуване да е през месец септември след лятната ваканция на парламента. Със законопроекта и 
мотивите към него можете да се запознаете от тук. 
 
 
 
Инвестор.бг 
 
 
√ Наследствените проблеми в енергетиката намаляват, но не изчезват 
 
Регулаторната несигурност и бавната либерализация подкопават сигурността в сектора, според икономист 
 
Новините за сериозно подобрение на финансовото състояние на Националната електрическа компания (НЕК) за 2015 г., 
изтегленият заем от Българския енергиен холдинг (БЕХ), с който НЕК покри част от задълженията си, и минималната 
промяна в крайните регулирани цени на електроенергията навеждат на мисълта, че секторът най-накрая е поел по пътя на 
стабилността, пише Калоян Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
 
Добрите новини продължават, след като международната агенция за кредитен рейтинг Fitch потвърди кредитния рейтинг 
на БЕХ, отчитайки значителното подобрение на паричния поток от оперативна дейност. Веднага обаче възниква въпросът: 
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ако финансовото състояние на холдинга се подобрява, защо кредитният му рейтинг остава непроменен, още повече – с 
негативна перспектива? 
 
Една от причините е регулаторната несигурност в страната. Експертите на кредитната агенция смятат, че въпреки 
подобрените финансови резултати, дружествата в холдинга трябва да покажат стабилно подобрение, а не това да е 
еднократен феномен. Опасностите произлизат от това, че регулираните цени както за мрежовите компании, така и за 
крайните снабдители не покриват икономически обоснованите разходи за дейността им и са твърде непредвидими. Към 
това трябва да се прибави и значителната политическа намеса при определянето на регулираните цени. 
 
Именно това бяха част от причините, довели до изключително лошото финансово състояние на НЕК, а оттам – и на БЕХ, 
през 2014 г., тъй като признатите разходи на обществения доставчик далеч не покриваха разходите му за изкупуване на 
електроенергия от възобновяеми енергийни източници и по силата на споразумения за изкупуване на електроенергия 
(дългосрочни договори). 
 
Нещо, на което агенцията за кредитен рейтинг не обръща внимание в доклада си е, че в регулираните цени на 
електроенергията на НЕК за периода юли 2016 г. – юни 2017 г. не са включени средства нито за изплащане на лихвите, нито 
на главницата по отпуснатия му заем от БЕХ в размер на 535 млн. евро. Този заем трябва да се рефинансира с емисия 
облигации, а падежът му е през април 2017 г. 
 
След като НЕК няма да плаща лихви по него, рефинансирането ще трябва да покрие както главницата, така и лихвените 
плащания, което е проявление на същия регулаторен подход, който доведе до тегленето на заема – невъзможност НЕК да 
си покрие разходите за дейността обществена доставка с регулираните цени. 
 
По отношение на решението на арбитражния съд за заплащане на 550 млн. евро на Атомстройекспорт от Fitch обръщат 
внимание, че има вариант сумата да намалее, ако бъде постигната сделка за продажбата му на руската или на трета страна. 
Каквато и да е сумата, НЕК не разполага с необходимите ликвидни средства и от агенцията посочват, че те могат да бъдат 
набавени чрез държавното откупуване на неоперативни активи от компанията. По оценки на експертите ѝ такива активи 
на стойност около 460 млн. евро са свързани с изграждането на ВЕЦ „Цанков камък” и представляват основно пътна 
инфраструктура и язовирна стена, които по закон би трябвало да са държавна собственост. 
 
С други думи, освен че регулираните цени на компанията не покриват пълните ѝ разходи за изкупуване на електроенергия, 
тя е натоварена и с допълнителни разходи - изграждане на техническа инфраструктура, което е задължение на държавата. 
 
Друга подробност, на която експертите от Fitch обръщат внимание е, че кредитният рейтинг на компанията би бил по-
нисък, ако не бяха налице силните връзки с държавата и значителния дял на гарантиран дълг на БЕХ. Държавните гаранции 
са намалели от 50% от всички дългове през 2012 г. до 23% към края на 2015 г. и се очаква да продължат тази тенденция 
през следващите две години. Ако обаче нивото им намалее под 10-15%, това би имало негативен ефект върху рейтинга, 
допълват от агенцията. 
 
От доклада на агенцията могат да се изведат няколко заключения: 
 
- Финансовото състояние на БЕХ се подобрява, но е твърде рано да се каже дали това е еднократен феномен, или ще се 
превърне в тенденция; 
 
- Все още не са преодолени регулаторните слабости, включително политическата намеса, при определянето на 
регулираните цени, довели до влошеното състояние на холдинга. 
 
- Тесните връзки с държавата под формата на държавно гарантиране на дълга на БЕХ подобряват кредитния му рейтинг и 
намаляването им го поставя под въпрос. 
 
На практика обаче и трите са свързани: политическата намеса и грешните регулаторни решения влошават финансовото 
състояние на холдинга => това води до необходимост от трупане на дългове, за да продължи да извършва оперативната 
си дейност => предвид лошото финансово състояние кредиторите на холдинга са скептични, че ще си получат парите и 
искат държавни гаранции. Държавата пък отказва да даде нови гаранции, докато не се реши въпроса с текущия дефицит 
на НЕК. 
 
От всичко следва, че ако политиците просто си свършат работата, независимо дали под формата на ускорена 
либерализация в енергетиката, или по-добро определяне на регулираните цени (като не се месят в работата на 
регулатора), това би имало още по-добър ефект от държавна гаранция. Горният порочен кръг никога няма да бъде започнат 
и компаниите няма да изпитват недостиг на оперативни средства. В такава ситуация, дори и да е необходимо поемането 
на нов дълг, компаниите в холдинга биха били достатъчно финансово стабилни, за да могат да го обслужват безпроблемно 
и да не е необходима държавна гаранция. 
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Предстои обаче да се види дали това е първата стъпка към превъзмогване на наследените проблеми в сектора или след 
няколко години отново ще сме в изходна позиция.   
 
 
 
√ ХЕС с 8% годишен ръст на печалбата за второто тримесечие 
 
Повишението на продажбите за същия период е от 21,4% на годишна база 
 
Хидравлични елементи и системи АД-гр. Ямбол (ХЕС) отчита 7,95% ръст на нетната печалба на годишна база до 1,208 млн. 
лв. за второто тримесечие на 2016 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез Infostock.bg. 
 
За цялото полугодие има понижение на нетната печалба с 2,97% на годишна база до 2,774 млн. лв. поради спада със 10% 
на годишна база до 1,566 млн. лв. за първото тримесечие. 
 
Нетните приходи от продажби се увеличават с 21,4% на годишна база до 12,59 млн. лв. за април-юни 2016 г., като общо за 
шестмесечието има повишение от 11,31% до 25,37 млн. лв. Ръстът през първото тримесечие беше само от 2,89%. 
 
Хидравлични елементи и системи АД прогнозира приходи от продажби през юли 2016 г. в размер на 3,62 млн. лв., с което 
ще достигне ръст на приходите от продажби от 12,95% на годишна база за януари-юли 2016 г. 
 
Хидравлични елементи и системи АД 
Последна цена: 3.25 лв. 
4HE/HES 
Актуално към 10:48/22.07.2016 г. 

  
Профил на компаниятаКоментари във форума 
Следвай компанията  
„Както е известно, бизнесът на ХЕС е цикличен. Нетните продажби през първото полугорие обичайно са по-високи от 
продажбите през второто“, пише в междинния доклад за дейността. 
„Първото шестмесечие на 2016 г. отбеляза пик на продажбите през последните осем години. Нетните приходи от продажби 
достигнаха 25,374 млн. лв., което представлява двуцифрен ръст от 11,31% в сравнение отчетеното през първото полугодие 
на 2015 г. и са с 4,91% над бизнес плана. Предвиждаме нетните приходи от продажби за 2016 г. да достигнат 45,5 млн. лв.“, 
пише още в междинния доклад. 
 
Продажбите през 2015 г. бяха за 42,06 млн. лв., следователно - очакванията са за рът от 8,18% през 2015 г. 
 
Причината за спада на нетната печалба с 2,97% през първите шест месеца на 2016 г. е понижението на валутния курс на 
щатския долар, на лихвените проценти по депозитите и непазарното увеличение на цената на електроенергията, се 
посочва в отчета на ямболската компания. Приходите от лихви намаляват с 20 хил. лв. до 49 хил. лв., а дружеството има 
парични средства за 9,3 млн. лв. към 30 юни 2016 г. 
 
През полугодието на 2016 г. ХЕС бележи около 9% спад на продажбите за страните от Европейския съюз и над 25% рът на 
износа за трети страни, като за Русия повишението е от над 16%. Продажбите за цялата група на Палфингер бележат ръст 
от 7,7% в сравнение с първото шестмесечие на 2015 г. 
 
Основните пазари са страните от ЕС (с дял от 69,2%), България (5,8%) и други страни (25%). 
 
Основните акционери в ХЕС са Стара планина холд АД с дял от 64,53%, Славяна АД с 8,28% и ЗУПФ Алианц България с дял 
от 6,99%. 
 
Акциите на ХЕС АД поевтиняват с 0,85% през последните 12 месеца до 3,25 лв. за акция и 59,13 млн. лв. пазарна 
капитализация. Реално акциите обаче поскъпват, защото е разпределен и брутен дивидент от 0,2 лв. на акция. 
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24 часа 
 
√ Безработицата в България паднала под средната за ЕС 
 
България разполага с 658 млн. лв. за развитието на интегрирани социални услуги през настоящия програмен период на 
оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) (2014-2020). Това каза министърът на труда и социалната 
политика Зорница Русинова пред журналисти по време на работно посещение в Ямбол днес. 
 
Със средствата ще се разшири дейността на дневните центрове, за да може те не само да осигуряват място, където децата 
с увреждания например да пребивават, а да предлагат комплекс от образователни и здравни услуги, рехабилитация, както 
и възможност за подпомагане на майките, обясни Русинова. 
 
В Ямбол министър Русинова посети Комплекс за социални услуги за деца и възрастни и подписа договор с кмета на 
общината Георги Славов за финансиране на Общностен център за ранно детско развитие по ОПРЧР, с който ще се окаже 
подкрепа на над 700 деца и техните родители. Стойността на проекта е 588 475 лв., съобщиха от пресцентъра на социалното 
министерство. 
 
Комплексът има детска градина и дава възможност за специфична работа с деца в уязвимо положение. Това един от най-
сигурните начини за превенция на евентуалното им отпадане от училище. Така се минимизира рискът от безработица и се 
намаляват разходите за социалната система на по-късен етап, каза Русинова. 
 
Тя добави, че до края на годината ще е готов проектът на Закона за социалните услуги, който ще стимулира развитието на 
интегрирани социални услуги. По този начин ще се гарантира, че дейностите, свързани с подобряването на социалното 
включване, образователните и здравните услуги ще се случват по едно и също време и на едно също място. Русинова 
припомни, че институциите вече могат да кандидатстват за финансиране по проект „Красива България“ с предложения за 
изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания. 
 
Министър Русинова посочи, че на пазара на труда има положителни тенденции и нивото на безработица в България е 7,3%, 
което е под средното за ЕС. Основният проблеми, по който работя съвместно с работодатели, синдикати и местните власти, 
е съкращаването на прехода от образование към заетост и престоя в бюро по труда. За тази цел инициирахме промяна в 
Закона за насърчаване на заетостта, с която областните комисии по заетост на всеки 6 месеца ще правят прогнози за 
нуждите от работници. Така инвестициите, които държавата прави в обучения и квалификация ще са много по-ефективни, 
каза Русинова. 
 
Тя добави, че по програмата за Младежка заетост над 8300 младежи стажуват в частни предприятия, а около 40% от тях 
остават да работят в тях и след края на европейското финансиране. В бъдеще има възможност програмата да се разшири 
и администрациите също да могат да наемат младежи на стаж, каза Русинова. В община Ямбол по различни схеми за 
младежка заетост са включени над 500 младежи, добави тя. 
 
Друга важна тема е насърчаването на мобилността на работната сила, добави Русинова. За тази цел от следващата година 
ще стартираме мярка за подпомагане на хора, които са намерили работа на повече от 50 км от мястото, в което живеят. Те 
ще получават до 200 лв. за период от 1 година, с които ще могат да покрият разходи за наем, интернет, такса за детска 
градина. По този начин ще се подпомагат приоритетно младежи от институции, които са завършили образованието си. 
Най-добрият начин да им се им се помогне е като им се даде възможност да имат доходи от труд, а не от социални помощи, 
обясни министърът на труда. 
 
 
√ Над 772 млн. лв. просрочени задължения събра НАП София 
 
 
ТД на Националната агенция по приходите София събра над 772 млн. лева просрочени задължения (данъци и осигуровки) 
от 1 януари до 30 юни 2016 г. Сума е с над 40 млн. лева повече в сравнение със същия период на 2015 г, съобщиха от НАП. 
 
Положителна е тенденцията все повече задължени лица да плащат доброволно дължимите суми, които са в просрочие. 
Регистриран е ръст от 18,4 % на доброволно събраните суми от просрочени задължения спрямо 2015 г. Над 684 млн. лв. са 
събрани като доброволно изпълнение на закъснелите плащания към ТД на НАП София. 
 
Принудително събраните суми чрез продажби и запориране на банкови сметки са под 13% от общата стойност на 
събраните просрочени задължения. 
 
ТД на НАП София полага целенасочени усилия за насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията от страна на 
добросъвестните лица, допуснали грешки или пропуснали крайните срокове. Активно се прилагат различни мерки, като 
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обаждане по телефона, изпращане на електронни съобщения и провеждане на срещи с длъжници, които стимулират 
доброволно плащане на просрочени задължения. Целта е избягване прилагането на принудителни мерки. 
 
На 545 предприятия е разрешено да изплащат дължимите суми и лихви на части, след предоставяне на необходимите 
обезпечения. На разположение на дружествата остават активите, нужни за извършване на основната дейност на 
предприятието и оборотни средства, за да продължат да работят активно и да генерира приходи. 
 
Този подход дава възможност на бизнеса да продължи своята работа и да се запазят работни места, като се гарантират 
приходите в бюджета заедно с дължимите лихви. 
 
Спрямо лицата, които не спазват законоустановените срокове, публичните изпълнители на ТД на НАП София предприемат 
действия за принудително събиране на задълженията. 
 
 
 
√ Стартира конкурс за продукт на годината 
 
За първи път в България ще бъде връчена международната награда “Продукт на годината”. Стартът на конкурса бе даден 
днес, призът ще се дава на най-иновативните продукти и услуги. 
 
“Щастлив съм, че след почти 30 години реализиране на Product of the Year по света програмата дебютира и на българския 
пазар”, каза Филип Гелдер, глобален изпълнителен директор на Product of the Year Worldwide. 
 
Според него наградите служат като ориентир за потребителите и са независима препоръка към тях. Ралица Бехар, 
представител на “Продукт на годината” за България, коментира, че конкурсът цели да стимулира не само глобалните, но и 
местните компании. “Създаването на иновации е единственият начин компаниите да бъдат конкурентни на пазара”, каза 
тя. 
 
В конкурса могат да се включат дистрибутори и производители. Стоките и услугите, с които участват, трябва да са 
лансирани на пазара през последните 18 месеца. Условието е в тяхната функция, дизайн или опаковка да бъдат внедрени 
иновации. 
 
По този критерий жури ще селектира финалисти, които ще се състезават в съответната група. Гласуване на потребители ще 
определи победителите, а резултатите ще са ясни през март следващата година. 
 
 
 
Труд 
 
√ Пловдив става европейски център на научни изследвания, иновации и съвременна индустрия 
 
Пловдив има невероятен шанс и всички нужни предпоставки да се превърне в европейски център на научните 
изследвания, иновации и съвременната индустрия, стана ясно в петък на бизнес форум с участието на заместник-
министъра на образованието Иван Димов, председателя на БАН академик Стефан Воденичаров, водещи предприемачи от 
региона и представители на местните университети. 
Темата на форума бе "Научните изследвания и иновациите - основа за ускорено развитие на икономиката в Пловдивския 
регион", а акцентът бе поставен върху развитие на информационните и биотехнологиите и създаването на Център по 
мехатроника и чисти технологии. 
"Темата е много важна и крайно време е да създадем условия за по-тясна връзка между бизнеса, индустрията и научната 
общност. Пловдив индустриално се развива много добре, икономически регионът върви напред, а в този програмен 
период една от основните програми на ЕС - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", ще инвестира близо 1 
млрд.лв. в науката. Непременно трябва да се възползваме от тази възможност. Имаме шанса да надградим научния 
потенциал в града, да привлечем още хора и с помощта на бизнеса да създадем още по-голям научен капацитет, който да 
дава добавена стойност в региона. Науката е всичко!", заяви домакинът на форума и зам.-кметът на Пловдив Стефан 
Стоянов. Той даде за пример ЕС и Северна Америка, в които основната добавена стойност в икономиката идва от иновации, 
патенти и нови технологии. 
"Пловдив има реален шанс да бъде един от четирите центрове за върхови постижения у нас. Тук има огромен научен 
потенциал, съсредоточен в четирите основни университета, в регионалните центрове на БАН и на Селскостопанската 
академия. Имаме реален шанс да привлечем 70 млн.лв. за наука по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", 
което е уникална възможност", коментира още зам.-кметът Стоянов. 
Четирите вуза, които се включват, са ПУ "Паисий Хилендарски", Университетът по хранителни технологии, Медицинският 
университет и Аграрният университет. Част от парите ще отидат за сгради и оборудване, но финансирането ще е предимно 
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за специфична техника и издръжка в средносрочен план, за да може центърът да се развие за 6-7 години. Очаква се 
програмата да се отвори през септември и до края на 2016 г. да може да се кандидатства по нея. 
 
 
 
Сега 
 
√ 1347 българи са укрили данъци за 80 милиона лева 
 
Задълженията към хазната са открити при ревизии на физически лица за първите 6 месеца на годината 
 
Контролът на НАП за укрити данъци и осигуровки разкрива, че доста българи имат сериозни задължения към хазната. За 
първите 6 месеца на годината данъчните са ревизирали 1347 физически лица, включително 615 еднолични търговци. При 
ревизиите са установени близо 80 млн. лв. допълнителни задължения за данъци и осигуровки, показа изискана от "Сега" 
справка от приходната агенция. Това прави средно по 58 627 лв. на ревизирано лице - сума, която надхвърля драстично 
прага за данъчни задължения в особено големи размери (12 000 лв.). Както е известно, укриването на налози в по-
значителни мащаби се третира като престъпление по Наказателния кодекс и води до затвора. Интересен детайл е, че 
голяма част от физическите лица, съдени за данъчни престъпления, плащат в хода на производствата и така се разминават 
само с глоби. 
 
Физическите лица, които са ревизирани, са избрани след анализ на риска и активно следене на имущественото състояние 
по сигнали на правоохранителните органи и по сигнали на граждани. Данъчните са установили най-сериозен обем 
неплатени задължения при подоходния данък. Допълнителните плащания към хазната са за 56.6 млн. лв. Сериозни са и 
неплатените задължения по линия на Закона за ДДС - 19.2 млн. лв. Тези задължения са установени както при еднолични 
търговци, регистрирани по ДДС, така и при физически лица, които развиват независима икономическа дейност и имат над 
50 000 лв. годишен оборот.  
 
Установените допълнителни задължения за социални осигуровки възлизат на 2 мл. лв., допълнителните плащания за 
здраве при ревизираните лица са за 1 млн. лв. 
 
Към момента няма изчерпателна статистика при каква част от тези ревизирани данъкоплатци има и данни за извършени 
престъпления. От НАП обявиха, че на прокуратурата са пратени 10 от ревизираните лица, при които неплащането на 
задължения покрива съставите за данъчни престъпления по Наказателния кодекс. Очаква се на по-късен етап НАП да 
предостави данни за всички 1347 ревизирани лица. От приходната агенция уточниха, че годишно подават към 
прокуратурата около 700-800 случая с данни за извършени данъчни престъпления.  
 
Голяма част от тези дела, особено делата по линия на ДДС, се връщат от съда и се точат с години. Според годишния доклад 
на прокуратурата за 2015 г. върнатите дела за данъчни престъпления са с висок относителен дял, като особено проблемни 
са делата за източване на ДДС. През миналата година наблюдаваните от прокуратурата дела с предмет ДДС са били 907. 
На този фон в съда са внесени само 78 прокурорски акта. За данъчни престъпления през 2015 г. са осъдени 1092 лица, като 
при 888 от тях присъдата е условно лишаване от свобода, а на 212 са наложени глоби. Ефективно лишени от свобода са 88 
души. В доклада на прокуратурата се изтъква, че немалка част от осъжданите за данъчни престъпления лица продължават 
да бъдат с нисък статус. Те позволяват ползване на личните им данни срещу минимално заплащане. Изводът е, че делата 
трябва да се водят по-мащабно, с обхващане в пълнота на изградените вериги, без страх от големия обем на делата. Като 
цяло НАП установява космически допълнителни задължения при извършваните ревизии - и на физически, и на юридически 
лица. Сумата за 2015 г. е 1.7 млрд. лв., но няма данни за събираемостта им. 
 
 
 
√ Една трета от младежите в Северозапада нито учат, нито работят 
 
230 хиляди българи на възраст до 29 години са лентяи 
 
Всеки трети млад човек в Северозапада е безполезен за себе си и за обществото - нито учи, нито работи. Общо за страната 
230 000 българи на възраст между 15 и 29 години са в категорията "нищонеправещи". Най-тъжното е, че над половината 
от тях не желаят да променят положението си.  
 
По дял на неактивни млади хора България е на второ място след Италия през миналата година. Близо 34% от младите в 
Северозападния регион не учат и не работят, но в Югозападния не им отстъпват - там този дял е 28%. Средно за страната 
малко над 19% от младите българи между 15 г. и 29 г. са неактивни. 
 
Данните са от последния доклад на социалното министерство за оценката на инициативата за младежка заетост по 
оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". По тази инициатива има малко над 120 млн. евро до края на 
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2018 г. за обучение и стаж на българи до 29 г. без професионален опит, като за първите две години са изразходвани 1/10 
от парите. От МТСП оценяват високо ефекта на вложените пари и прогнозират, че ще изпълнят 100% заложените цели. 
Благодарение на вложените средства през 2018 г. се очаква заетите да са с почти 60 хил. души повече, безработицата да е 
по-ниска с 1%, а средната заплата да е с 1.5% по-висока.  
 
За първите две години - 2014 и 2015 г. - младежката инициатива дава положителни резултати, смятат от МТСП, макар че в 
мерките са участвали под 4900 души. 57% от младите, преминали през схемата, получават предложение за работа от същия 
или друг работодател. Получените предложения за работа от младежите съвпадат в много голяма степен с индивидуалния 
им профил - на това мнение са 91% от младежите, които са получили предложение от работодателя, при който са били 
заети, и 79% от младежите, които са получили предложение от друг работодател. Най-ниска е удовлетвореността по 
отношение на заплащането и възможността с предложеното възнаграждение младежите да покриват преките си нужди. 
Само 24% от младите са изключително доволни от заплащането, а 39% смятат, че с него могат в пълна степен да покриват 
нуждите си.  
 
Интересът на фирмите към тази схема е много голям, но въпреки това 1/5 от местата остават незаети. В доклада се посочва, 
че причината за това е "административен проблем, водещ до редуциране на интереса на работодателите и участващите 
младежи - дългата процедура от подаването на заявката от работодателите до реалното назначаване на работа на 
младежите". Резултатите показват и ниска мотивация на младежите за участие в програмата поради наличие на 
разминаване между функционалните задължения на обявеното свободно работно място и реално изискуемото от 
работодателя". 
 
Разходите за един участник в програма м.г. са 591 лв. месечно, а в частния сектор едно наето лице "струва" на работодателя 
957 лв.  
 
ЦЕЛИ 
 
Най-висока ефективност има "Младежка заетост" при безработните между 25 г. и 29 г. със средно или висше образование 
и без професионален опит. Към края на 2015 г. целта е постигната 34%. При трайно безработните в тази възрастова група 
целта е постигната 19%. При безработните младежи от ромски произход с основно и без образование целта е постигната 
едва 2%. 
 
 
Монитор 
 
√ Рибари правят кръгла маса за делфините 
 
Браншови организации от рибарския и туристическия бизнес по морето организират днес среща в Бургас, на която ще 
обсъдят въпроса с делфините и рискът да бъде забранен риболовът. Това съобщи за „Монитор” Тодор Георгиев от 
Асоциация „Българско Черноморие”. 
По думите му покани за нея са изпратени покани за участие на премиера Бойко Борисов и министрите на околната среда 
и водите, на земеделието и на икономиката или на упълномощени от тях лица. Срещата е насрочена за понеделник от 
11.00 часа в хотел „Аква”. 
Георгиев обясни още, че в Черно море има 3 вида делфини и само един от тях - Морската свиня може да се види близо до 
брега, останалите най-често се срещат в райони отдалечени на 30 до 50 км навътре в морето. Според него някои хора, 
които не са еколози в най-активния сезон преувеличават проблема с мъртвите делфини. 
„От рибарската агенция направиха проверка съобщиха, че мрежите на рибарите не са причина за мъртвите животни. От 
екоинспекцията пък потвърдиха, че броят им не е по-голям, отколкото през предишни сезони”, обясни Георгиев. „Сега 
близо до брега се лови само хамсия”, добави той. 
По думите му научно все още не установено, че точно през юли морето изхвърля телата на умрели във водата делфини. 
Според рибари делфинът е умно и силно животно и е изключително трудно да бъде се хване в мрежи. 
Д-р Йордан Господинов от Сдружение „БГ - фиш”, каза за „Монитор”, че не може да се говори за рибарите по морето като 
за бракониери. „Делфините не са убити от тях. Утре на кръглата маса ще чуем всички мнения преди да отправим исканията 
си”, допълни той и добави, че не бива обаче да се вземат решения от днес за утре и да се забранява риболовът. 
Емил Милев от сдружение „Черноморски изгрев” обясни, че евентуална забрана за риболова ще е пагубна за поминъка на 
хората. „Най-лесно е да обвиняват нас рибарите за мъртвите делфини”, каза той. „Обвиняват ни за дънните мрежи за 
калкана, че убивали делфините през лятото, но този улов се прави през зимата между - януари, февруари и март. На 
въпросите за смъртността на делфините през лятото трябва да дадат отговор биолозите, военните, а не рибарите ”, обясни 
Милев. 
 
 


