Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
България он ер
√ Отново нарушени права на работници
Спазва ли се трудово законодателство?
Почти 115 000 нарушения са установили инспекторите по труда при 25 000 проверки у нас. И очаквано - част от
работодателите често не вписват в договорите всички задължителни клаузи, с които се договарят условията на труд.
Данните са за първата половина на тази година Инспекторите по труда проверили и условията на работа на близо 950 000
човека. Половината от тях касаят безопасни условия на труд. И това не е всичко - най-често не се сключва писмен трудов
договор.
Разговорът с участието на Теодор Дечев – директор „Индустриални политики- вижте тук.

Стандарт
√ Бизнесът иска дялове от държавни компании
Листването на миноритарни дялове на големи държавни компании на фондовата борса, както и финансирането на
инфраструктурни проекти чрез нея, ще помогнат много за съживяването на капиталовия пазар. Това каза председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред депутатите от бюджетната комисия на
парламента в рамките на изслушването на кандидата за председател на КФН Карина Караиванова. Предизвикателство за
Комисията за финансов надзор ще са промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа, с които се контролира
разкриването на информация от дружества от обществен интерес, които не са листнати на борсата, каза още Васил Велев.
Според него мерките за съживяване на капиталовия пазар не са функция и задача само и единствено на КФН. Васил Велев
добави, че българският капиталов пазар в момента не изпълнява функцията си за финансиране на проекти и на нашия
пазар не са представени най-големите компании.

Инвестор.бг
√ Карина Караиванова ще работи за съживяване на капиталовия пазар
Единственият кандидат за шеф на финансовия регулатор пожела прозрачност, нови финансови инструменти и полесен достъп на МСП до борсата
Карина Караиванова ще работи за съживяване и активизиране на капиталовия пазар в България чрез прозрачност,
диалогичност, въвеждане на нови финансови инструменти и улесняване достъпа за финансиране през борсата на малки и
средни предприятия (МСП).
Това коментира по време на изслушването ѝ пред Комисията по бюджет и финанси единственият кандидат за председател
на регулаторния орган и настоящ заместник-министър на финансите.
Парламентът трябва да даде своя глас за нея до края на седмицата. Така регулаторът ще има нов ръководител до края на
юли, както обеща по-рано министърът на финансите Владислав Горанов.
Предстои да разберем какви ще бъдат предложенията на Караиванова за нейни заместници и дали и те ще бъдат приети
от народните представители успоредно с избирането ѝ. По време на изслушването въпроси за това кои ще бъдат
ръководителите на трите направления в КФН не бяха отправени, а и Караиванова не коментира.
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Настоящият заместник-министър на финансите представи концепцията си за управление и развитие на КФН в десет точки.
Тя иска общата визия и имиджът на КФН да се асоциират с професионализъм, диалогичност и прозрачност спрямо всички
подназорни лица.
Още по темата
Пълната оценка на българския финансовия сектор ще е готова през 2017 г.
Работата ѝ, ако бъде избрана от Народното събрание за шеф на регулатора, ще бъде насочена към стимулиране на добрите
бизнес практики, а не насочена основно и само върху пазарните злоупотреби. Караиванова иска решенията да се взимат
след оценка на риска на различните процеси и надзорът да се осъществява на база на тази оценка.
Карина Караиванова отдава огромно значение на стартиралата оценка на качеството на активите в небанковия финансов
сектор и заяви, че не е притеснена от заемането на поста сега. „Щях да бъда притеснена от заемането на поста след
приключването на проверките“, каза тя. По думите ѝ няма основание за критиките, че организацията на проверките на
балансите на застрахователите и активите на пенсионните фондове е лоша.
Основна точка в концепцията ѝ е съживяването и активизирането на капиталовия пазар в България. Караиванова представи
няколко мерки, които според нея трябва да бъдат взети много бързо.
„Много трябва и може да се направи. Факт е, че нашият капиталов пазар е поставен в ъгъла. Известно е, че развитите
капиталови пазари са около или над 100% от съответния БВП“, коментира тя във връзка с въпрос на депутата Жельо Бойчев
от БСП какво може да се направи за съживяването на капиталовия пазар, чиято пазарна капитализация е паднала до 10%
от брутния вътрешен продукт.
Сред мерките са повишаване на разнообразието от финансови инструменти чрез създаване на инфраструктура за търговия
с деривати, облекчаване на административните процедури и електронизация. Друго предложение е да се стимулират
компаниите и мажоритарните собственици да увеличат обема на свободно търгуваните акции, както и да се създаде
сегмент на Българска фондова борса за малки и средни предприятия, които да набират капитал не с проспекти, а по
облекчени условия.
Карина Караиванова увери, че тези идеи ще бъдат обсъдени с инвестиционната общност и бизнеса.
В тази връзка председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев коментира, че мерките
за съживяване на капиталовия пазар не могат да бъдат задача само на КФН. Той подчерта, че наистина българският
капиталов пазар не изпълнява функцията си за финансиране на проекти.
„На нашия пазар не са представени най-големите компании“, добави той. „За да се съживи пазарът, трябва да се избегне
пререгулирането“, заяви Велев и определи идеята за сегмента за дребния бизнес като добра.
Той напомни и идеята на инвестиционната общност през борсата да се предлагат миноритарни пакети на държавни
дружества, както и те да увеличават капитала си чрез БФБ. Имаше и идея през борсата да се финансират и
инфраструктурни проекти. По думите на Велев това са възможности за развитие на пазара, за които ще бъде нужна
парламентарна подкрепа.
Като едно от предизвикателствата пред новото ръководство на КФН той посочи и последните промени в Закона за
публично предлагане на ценни книжа, чрез които се контролира разкриването на информация от дружества от
обществен интерес, които не са листнати на борсата. Става въпрос например за компании, поднадзорни на Комисията
за енергийно и водно регулиране. Велев все пак подчерта, че това законодателно изменение съответства на добрите
практики.
Карина Караиванова подчерта, че след като бъде избрана, ще организира поредица от срещи с инвестиционната общност
и бизнеса, за да се събере обратна връзка за работата с КФН. Целта ще бъде да се анализира информацията и да се
набележат насоки за промени.
Като друг стълб в управленската програма на Караиванова залягат институционалното управление и реформите в КФН. Тя
обеща анализ на цялостния модел на управление на ръководно ниво на регулатора, който да отчете, че заместникпредседателите на регулатора са еднолични органи със специална компетентност по трите направления. Именно един от
призивите е възстановяване на правомощията на заместниците на председателя на КФН.
„Много детайлно ще се извърши анализ на правилника на КФН“, обеща кандидатът за председател след въпрос на Корман
Исмаилов от Реформаторския блок. „Ако правомощията им са нарушени, ще има промени, за да няма съмнения в
независимостта им“, допълни тя.
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Караиванова ще опита да подобри оперативната ефективност в КФН чрез оценка на съществуващия експертен капацитет,
като, „където е добър, ще бъде запазен“, коментира тя и дори спомена за увеличение на размера на възнагражденията,
ако бюджетът позволи. Вероятни са и съкращения, но Караиванова спомена и за възможност за привличане на нови кадри,
тъй като в КФН липсват актюери. Тя има идея да обърне повече внимание на статистическата и аналитична функция на
КФН, за което също ще са нужни експерти.
Караиванова предлага да се организират и образователни кампании с бизнеса с цел преодоляване липсата на знания и
информираност в обществото по отношение на застраховането, капиталовия пазар и пенсионното осигуряване. По думите
ѝ КФН трябва да се възползва от програмата за оценка на финансовия сектор FSAP, която ще се проведе съвместно с
Международния валутен фонд и Световната банка.
Оценката ще помогне и за набелязване на насоки за промени в нормативната дейност. Според нея трябва да се спазват
ангажиментите, поети към Европейския съюз, и подчерта, че България се бави с приемането на някои директиви.
Караиванова ще предложи и да се въведат регулярни приемни часове за членовете на комисията с поднадзорните лица с
цел по-голяма прозрачност и диалог, да се провеждат семинари и обучителни срещи и КФН да осъществява активно
представителство към експертните групи на органите на ЕС и навременно изпълнение на ангажиментите.
Настоящият заместник-министър на финансите обеща изненадващи проверки на инвестиционните посредници, за да се
установи дали се работи без лиценз.
Що се касае до проверката на активите на пенсионните фондове, за която попита Румен Гечев от БСП, Караиванова
отговори, че крайната цел е защита правата на осигурените лица. По думите й след оценката и публикуването на
резултатите от нея биха могли да се предприемат законодателни действия. Тя припомни, че дори в момента текат
законодателни инициативи, насочени към управлението и инвестициите на фондовете.
Петър Чобанов от ДПС попита Карина Караиванова за работата на Съвета за финансова стабилност. Тя отговори, че
приносът на КФН за дейността на този орган може да бъде по-добър, „след като създадем нови функции, насочени към
задълбочени анализи“.
Преди изслушването на Карина Караиванова неправителствени организации имаха възможност да отправят писмени
въпроси към нея. Единствено вестник „Капитал“ зададе 13 въпроса, на които до известна степен в изказванията си
Караиванова отговори, но другите председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова само изчете.
Сред въпросите бе дали новият председател на КФН ще направи ревизия на решенията на предишния председател.
Караиванова каза, че „трябва да има яснота какво заварва новият човек“. „Нормално е да се извърши финансов одит и
одит на извършените операции за изминалия мандат“, посочи тя.
Тук Йордан Цонев от ДПС пожела Караиванова да провери каква част от решенията по прегледа на активите в небанковия
финансов сектор е взета от КФН и каква – от Управляващия комитет. „От ДПС ще следим кои точно решения ще се
ревизират, имат ли връзка с нарушения на поднадзорни лица, чийто основен бизнес е съсредоточен в предмета на
регулацията на КФН и същевременно са притежатели на медии“, посочи Цонев.

Капитал
√ Карина Караиванова: Ще върна правата на зам.-председателите
Кандидатът за нов шеф на КФН определи съживяването на капиталовия пазар за свой приоритет
Ако бъде избрана за председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова ще възстанови
правомощията на заместник-председателите в регулатора, които бяха иззети при управлението на Стоян Мавродиев чрез
промени на вътрешния правилник. Ангажиментът бе заявен по време на изслушването пред депутати от комисията по
бюджет и финанси в парламента във вторник, което приключи само за един час. Като единствена номинация за
позицията, издигната от управляващата партия ГЕРБ, Караиванова заяви и че ще направи финансов одит на регулатора за
последните шест години и че ще разреши кадровия недостиг в институцията чрез привличане на актюери и увеличение
на заплатите на експертите.
Борсата - приоритет
На въпроси от депутати кандидатът отговори, че развитието на българския капиталов пазар ще бъде приоритетна задача.
"Много трябва и много може да се направи. Факт е, че в момента капиталовият пазар е поставен в ъгъла, пазарната му
капитализация е много ниска, около 10% от БВП на страната, докато другите капиталови пазари са с размер около и над
100% от БВП на държавите. Така че сред мерките, които би трябвало да се предприемат, са разнообразяване на
финансовите инструменти, работа за по-голяма ликвидност и обем на финансовите инструменти. Трябва да се създадат
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условия за малкия и средния бизнес да може да се финансира от борсата", бяха думите на Караиванова. Според нея
пазарът би могъл да се отвори за търговия на деривативни финансови инструменти, а настоящите емитенти трябва да
бъдат стимулирани да увеличат свободно търгуемия обем акции (free float), който са регистрирали на борсата.
Караиванова каза още, че ще разгледа възможността регулаторът да прави внезапни и изненадващи проверки на
поднадзорни лица, като за разлика от досегашната практика на комисията ще публикува всичките си решения и мотивите
към тях. "Ще поемем пълен курс към прозрачност в работата. Тя (комисията - бел. ред.) така или иначе е задължена да
обяснява, това ще бъде свършено", обеща още Караиванова и се ангажира с периодични срещи между регулатор и
представители на инвестиционната общност, особено при промени в законодателството.
Първо знание за проверките
По отношение на състоянието в пенсионноосигурителния сектор и застраховането кандидатът за председател на КФН
заяви, че ще изчака да минат проверките на активите и прегледът на балансите им, след който се надява, че доверието
към тях ще се повиши. "В момента текат и се разглеждат законодателни инициативи от гледна точка подобряване
управлението на пенсионните фондове и по-разнообразните опции за инвестиране, за да има възможност да се повиши
и доходността. Така че предстои анализ и нашите решения със сигурност ще бъдат обусловени от гледна точка защита на
интереса на осигурените лица, защото това е нашето задължение", каза Караиванова.
На въпрос на "Капитал" дали е притеснена, че ще поеме поста при започнали такива проверки, тя каза, че работата й в
Министерството на финансите, което има представител в управляващия комитет, който организира и надзирава
проверките, й е дал възможност да се запознае частично с процеса, така че не се чувства неподготвена. "Щях да бъда
много по-притеснена, ако заемах поста, след като те са приключили, без да знам как е воден процесът. Не съм
притеснена, Министерството на финансите участваше като наблюдател в този процес, с ограничена налична информация
по структурирането на проверките, но няма да вляза от позиция, в която въобще да не съм запозната с организацията."
По отношение на критиките, че проверките са зле организирани, Караиванова каза, че на базата на информацията, с
която разполага, "не мисля, че има такава основателност на критиките, но си запазвам правото, след като се запозная в
детайли, да предприема и корективни действия".
Няколко въпроса без отговор
Изслушването на кандидата пред депутатите продължи точно 60 минути, като освен "Икономедиа" (издател на
"Капитал") друга неправителствена организация, професионална асоциация или медиа не зададе въпроси. От
изпратените от редакцията 13 въпроса председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова призова кандидатът да
отговори само на този за проверките, като обясни, че въпросът каква е оценката й за досегашната работа на КФН и за
капацитета на регулатора "не трябва да намерят място в дискусията, тъй като целта на кандидата не е да прави оценка на
досегашната работа на комисията". По същия начин бе осуетен опитът да се получи мнението на кандидата дали КФН е
отговорна за случилото се с Корпоративна търговска банка (КТБ) и до каква степен е можела до предотврати фалита на
банката. Негодувание, че на бюджетна комисия се разискват въпросите на "Капитал", прояви и представителят на
Патриотичния фронт Емил Димитров, който възнегодува, че по този начин медията само си прави реклама (бел. авт. Народното събрание с правилата си дава това право и "Капитал" го прилага за всички регулатори).
От присъствалите на изслушването професионални организации като Българската асоциация на лицензираните
инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Асоциацията на
директорите за връзка с инвеститорите и Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) становище изказа единствено
последната. Председателят й Васил Велев изрази подкрепа за кандидатурата на Караиванова. "Ние приветстваме
заявените ангажименти за равно третиране на подназдзорните лица, също така заявения диалог с инвестиционната
общност. Приветстваме намеренията да се възстановят правомощията и отговорностите на зам.-председателите.
Относно мерките за съживяване на капиталовия пазар бих иска да обърна внимание, че това не може да бъде задача
на КФН само и ще е нужна подкрепа", която професионалните организации демонстрираха, че са готови да
предоставят.
Съгласно процедурата за избор гласуването на номинацията на Караиванова ще се случи още тази седмица, найвероятно в сряда. За да бъде успешно гласуването, за нея трябва да са гласували повече от половината присъстващи в
залата депутати.

24 часа
√ Карина Караиванова оглавява КФН до дни
Бюджетната комисия одобри номинираната от ГЕРБ зам.финансова министърка
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Комисията за финансов надзор ще има нов председател до края на юли. Номинираната от ГЕРБ Карина Караиванова ще
смени на поста досегашния председател Стоян Мавродиев. Според процедурните правила, бюджетната комисия изслуша
Караиванова и одобри нейната кандидатура на извънредно заседание във вторник и гласуването в зала да стане до края
на седмицата.
Пред депутатите, кандидатката обяви, че ще работи за съживяване и активизиране на капиталовия пазар в България чрез
прозрачност, диалогичност, въвеждане на нови финансови инструменти и улесняване достъпа за финансиране през
борсата на малки и средни предприятия. Програмата и е структурирана в 10 точки.
Тя отказа да коментира кого ще посочи за заместници и дали това ще стане заедно с нейното гласуване. "Ако бъда избрана,
комисията ще стимулира добрите бизнес практики, а няма да бъде насочена само върху пазарните злоупотреби. Според
нея, решенията трябва да се вземат след оценка на риска. „Щях да бъда притеснена от заемането на поста след
приключването на проверките“, коментира Караиванова стартиралите оценки на активите на застрахователите и
пенсионните фондове.
„Много трябва и може да се направи. Факт е, че нашият капиталов пазар е поставен в ъгъла. Известно е, че развитите
капиталови пазари са около или над 100% от съответния БВП“. Така отговори кандидатката на въпрос от депутата Жельо
Бойчев от БСП какво ще направи за капиталовия пазар. Сред мерките са повишаване на разнообразието от финансови
инструменти чрез създаване на инфраструктура за търговия с деривати, облекчаване на административните процедури и
електронизация. Караиванова предлага още да се стимулират компаниите и мажоритарните собственици да увеличат
обема на свободно търгуваните акции, както и да се създаде сегмент на борсата за малки и средни предприятия, които да
набират капитал не с проспекти, а по облекчени условия. Караиванова увери всички, че тези идеи ще бъдат обсъдени с
инвестиционната общност и бизнеса.
При дебатите, председателят на АИКБ Васил Велев припомни идеята на инвестиционната общност през борсата да се
предлагат миноритарни пакети на държавни дружества, както и друга- през борсата да се финансират и
инфраструктурни проекти.
„Много детайлно ще се извърши анализ на правилника на КФН“, обеща тя след въпрос на Корман Исмаилов от РБ. „Ако
правомощията им са нарушени, ще има промени, за да няма съмнения в независимостта им“, добяви тя. Що се отнася до
оперативната ефективност на регулатора, Караиванова планира нова схема на заплащане, както и привличане на нови
хора.
На въпрос дали ще ревизира управлението на предшественика си, Караиванова отговори: „Нормално е да се извърши
финансов одит и одит на извършените операции за изминалия мандат“. „ Ще следим кои точно решения ще се ревизират,
имат ли връзка с нарушения на поднадзорни лица, чийто основен бизнес е съсредоточен в предмета на регулацията на
КФН и същевременно са притежатели на медии“, предупреди Йордан Цонев от ДПС.

Фокус
√ Комисията по бюджет и финанси изслуша кандидата за председател на КФН Карина Караиванова
Комисията по бюджет и финанси изслуша кандидата за председател на КФН Карина Караиванова, предаде репортер на
Агенция „Фокус“. Комисията по бюджет и финанси установи, че предложеният кандидат за председател на КФН отговаря
на законовите изисквания. Комисията предлага на Народното събрание да разгледа и гласува нейната кандидатура в зала.
Предложението за кандидатурата на Карина Караиванова е внесено на 20 юли от ПГ на ГЕРБ. По време на своето
изслушване кандидатът за председател на КФН Карина Караиванова посочи, че иска комисията да бъде асоциирана с
професионализъм, диалогичност и прозрачност в работата. Тя изрази готовността си към поемане на пълен курс към
прозрачност. Според нея е необходимо освен върху с борбата с пазарните манипулации, да се сложи още един фокус в
работата на КФН - върху превенцията. Тя подчерта, че ще работи активно за развитието на капиталовите пазари. Според
Караиванова трябва да се създадат условия за малкия и средния бизнес. По отношение на заместник-председателите на
КФН и техните правомощия, тя посочи, че ако те са увредени, това ще бъде изкоригирано. Караиванова обяви, че ще
започне изненадващи проверки на посредници извън регулирания пазар, които работят в спешен порядък. Според нея
трябва да се повиши доверието на хората в пенсионните фондове. Караиванова бе категорична, че ще направи ревизия на
решенията от КФН. Според нея е редно, когато се поема управление една структура да има яснота, какво заварва човек,
когато стъпи в длъжност.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова от ГЕРБ изрази убедеността си,че Карина Караиванова
ще допринесе за подобряване на работата на КФН и инвестиционната среда в страната. Народният представител от ПГ на
ДПС Петър Чобанов коментира ,че е имал възможност да работи с нея и според него Караиванова притежава добри
мениджърски способности и умения за работа в екип. По отношение на ревизията в работата на КФН Йордан Цонев от ДПС
посочи, че от партията ще следят кои точно решения се ревизират. Васил Велев,председател на АИКБ приветства заявения
диалог на Караиванова с инвестиционната общност, както и възстановяването на правомощията на заместникпредседателите на комисията.
5

Труд
√ Бюджетната комисия в парламента изслуша номинираната за председател на КФН
Комисията по бюджет и финанси изслуша кандидата за председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина
Караиванова.
Според комисията предложеният кандидат за председател на КФН отговаря на законовите изисквания. Тя предлага на
Народното събрание да разгледа и гласува нейната кандидатура в зала, съобщи "Фокус".
Предложението за Карина Караиванова бе внесено на 20 юли от ПГ на ГЕРБ.
Преди дни НС гласува правила за избор за членове на КФН, които дадоха 5 дни срок на депутатите да направят своите
предложения. Още тогава депутати от опозицията намекнаха, че изборът за шеф на КФН е предрешен и това ще бъде
Караиванова.
По време на своето изслушване тя заяви, че иска комисията да бъде асоциирана с професионализъм, диалогичност и
прозрачност в работата и изрази готовността си към поемане на пълен курс на прозрачност. Според нея е необходимо
освен върху с борбата с пазарните манипулации, да се сложи още един фокус в работата на КФН - върху превенцията.
Караиванова подчерта, че ще работи активно за развитието на капиталовите пазари. По думите й трябва да се създадат
условия за малкия и средния бизнес.
По отношение на заместник-председателите на КФН и техните правомощия, тя посочи, че ако има проблеми, ще бъдат
коригирани.
Караиванова обяви, че ще започне изненадващи проверки на посредници извън регулирания пазар, които работят в
спешен порядък. Според нея трябва да се повиши доверието на хората в пенсионните фондове.
Тя бе категорична, че ще направи ревизия на решенията от КФН. Според нея е редно, когато се поема управление една
структура да има яснота, какво заварва човек, когато стъпи в длъжност.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова от ГЕРБ изрази убедеността си, че Карина Караиванова
ще допринесе за подобряване на работата на КФН и инвестиционната среда в страната.
Депутатът от ДПС и бивш финансов министър Петър Чобанов коментира, че е имал възможност да работи с нея и тя
притежава добри мениджърски способности и умения за работа в екип.
По отношение на ревизията в работата на КФН обаче Йордан Цонев от ДПС посочи, че ще следят кои точно решения се
ревизират.
Васил Велев, председател на АИКБ, приветства заявения диалог на Карина Караиванова с инвестиционната общност,
както и възстановяването на правомощията на заместник-председателите на комисията.

Важни обществено-икономически и политически теми

24 часа
√ Тайни софтуери крият обороти на обекти по морето
ДАНС, МВР и НАП разкриха схемата
Схема за манипулация на оборотите от продажби разкри операция на ДАНС, МВР и НАП на морето, съобщиха от
приходната агенция. Тя е по сигнал и е за използване на специален софтуер в търговски обекти - складове, супермаркети,
книжарници.
В един от обектите била открита значителна сума в брой - 10 пъти над оборота, регистриран чрез фискални устройства.
Парите са запорирани, а на собственика е назначена ревизия.
Иззети са всички компютри, за да се анализира информацията в тях. НАП ще уведоми прокуратурата, ако установят данни
за престъпление от разработчиците и разпространителите на софтуерния продукт.
Схемата е проста, но ефективна, обясниха за “24 часа” експерти : софтуерът, предлаган от малка фирма на ръка, се
инсталира в компютър, който се намира извън обекта. Свързва се с фискален принтер в обекта, който издава касови
бележки и е свързан с НАП. В края на деня софтуерът “разпределя” оборотите към принтера - да отчитат всяка трета или
всяка пета бележка. Трикът е в това, че софтуерът е извън обекта и не може да се провери. Така, принтерът издава закони
бележки, които обаче отчитат само част от оборота.
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Преди дни премиерът Бойко Борисов даде за пример популярно заведение в Слънчев бряг, в което софтуерът бил чак зад
океана, в САЩ.
“Умният” софтуер бил свързван със системи за управление на обекти - магазини, ресторанти, супермаркети, разказват
експертите. Те са свързани с баркодовете на всички стоки, заприходяват ги и следят движението им. В края на деня
собственикът отчита за собствени нужди продадените количества по всяка стока и решава колко оборот да посочи като
реален и колко да остане само в паметта на софтуера.
Експертите на шефа на НАП Бойко Атанасов установили и случаи със софтуер, програмиран автоматично да изтрива част от
продажбите. Към тях ще се приложи тактиката на скритите покупки - инспектор купува като таен клиент, а след няколко
дни се връща обратно в обекта, за да провери дали продажбата е отразена с точна сума, дата и час.
“24 часа” научи още, че ще бъдат предложени законодателни промени, които да ограничат рисковете от манипулации на
компютри и устройства.

√ Бокова: Злонамерена интрига е слухът за президент, имам важна задача в Ню Йорк
Моля българските политици и анализатори да престанат да ме замесват във вътрешни схеми, настойчиво поиска
кандидатът ни за шеф на ООН
Ирина Бокова била възможният играч за президент, е един от слуховете, който от дни занимава отделни партии и
анализатори. В нейно лице се опитват да намерят „стабилният обединител на нацията” - основното изискване, което
постави Бойко Борисов пред бъдещата номинация на ГЕРБ. От друга страна – лидерът на БСП Корнелия Нинова, е повече
от загадъчна след десетките номинирани имена от червения актив и обещава голяма изненада с името на кандидата след
дни. Затова и откъм „Позитано” тръгна също името на Бокова.
Преди време слухът за генералния директор на ЮНЕСКО и български кандидат за шеф на ООН, се приписваше на партията
на Георги Първанов и вероятността Бокова да е кандидатът й за държавен глава. АБВ обаче днес номинира бившия
президент и свой лидер Първанов и бившия вицепремиер Ивайло Калфин за поста.
Слухът, че Бокова ще играе в президентските избори ,се обяснява с твърдения, че нейният вътрешно-политически ход бил
логичен, тъй като САЩ и Великобритания били против българката в първото гласуване в ООН. На 21 юли 15-те държави
членки на Съвета за сигурност подредиха в таен вот нашата сънародничка на трето място след кандидатите на Португалия
и Словения. Бокова се представи най-добре от жените кандидатки, събирайки 9 гласа в своя подкрепа. Тя е единствената
дама в челната тройка на отличниците. В края на другата седмица предстои ново гласуване.
Ще се кандидатира ли Бокова за президент в България? И вярно ли е, че САЩ и Великобритания са били против
избирането й за шеф на ООН? В 19 часа тази вечер „24 часа” потърси българката с тези два въпроса.
Бокова бе видимо раздразнена от спекулациите около името й. „Моля българските политици и анализатори да престанат
да използват, подреждат и замесват името ми във вътрешни схеми. Нямам интерес към българската политика, защото
имам много по-важни задачи в Ню Йорк. Злонамерена интрига е слухът, че ще се кандидатирам за президент в България.
Ние сме в началото на една дълга процедура по избор на генерален секретар на ООН и аз съм много позитивно настроена
от резултата, който получих в първия таен вот.”, заяви бе Ирина Бокова пред „24 часа”.
Българката категорично отхвърли и слуха, че САЩ са гласували против нейната кандидатура, а по отношение на
Великобритания смята, че тази страна има своите проблеми с излизането Европейския съюз и на финала на избора ще е
ясно зад кого застава. В последните дни Бокова провежда серия от срещи в Ню Йорк.
Тя заяви, че нито един партиен лидер от България не е влизал в контакт с нея и не е получавала покана за предстоящите
президентски избори. За Бокова е важна само и единствено надпреварата в Ню Йорк за първия пост в ООН.
Наблюдатели на случващото се около нея допускат, че „президентският слух” е продължение на кампанията, която
съпътства българския кандидат още преди официалната номинация от правителството в София. Определени дипломати
от българското външно министерство и служители в Еврокомисията открито водеха битка за дискредитиране на Бокова,
което не си позволиха дори държави, които пратиха конкуренти в битката за ООН.

Сега
√ Спорният данък върху фирмените активи се отлага за есента
Спорните промени в закона за корпоративното подоходно облагане, с които се въвежда нов данък върху разходите при
личното ползване на фирмени активи, ще бъдат отложени след ваканцията на депутатите. Законопроектът бе гласуван на
първо четене миналия четвъртък, като по него бе постигнат труден консенсус. Време за внасяне на предложения за второ
четене и прокарване на законопроекта през второ гласуване в комисия и зала няма и промените ще останат за следващата
сесия на парламента, коментираха депутати. Според тях това поставя още по-остро въпроса за предвиденото влизане на
законопроекта със задна дата от 1 януари 2016 г.
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Законопроектът бе внесен от депутати от ГЕРБ, РБ и ПФ и цели да разсее неяснотите около облагането на личното ползване
на фирми по линия на ДДС. От облагането на личното ползване с ДДС се чакаха 100 млн. лв., но ефектът ще е далеч поскромен. По данни на МФ от февруари до края на юни постъпленията по това перо са 5.2 млн. лв. Едно от обясненията за
ниските постъпления са опасенията на фирмите, че личното ползване ще се третира като непаричен доход на служителите
и съгласно настоящото законодателство следва да се облага и с подоходен данък, и с осигуровка. Новият данък върху
разходите на фирмите за този вид ползване на активи от 10% се предлага като по-евтина алтернатива, като надеждите са,
че след приемането му ще скочат и приходите от ДДС върху смесеното ползване на активи.
КАЗУС
Съгласно графика на бюджетната процедура до 16 септември финансовото министерство следва да представи пакета с
проектопромени в данъчните закони. ДПС вече коментираха, че няма логика да се извършват промени в закон, който
съвсем скоро ще бъде изменян като част от класическата процедура по подготовка на бюджета, при това с придаване на
обратна сила на текстовете. На сходна позиция са и в БСП, и отделни депутати от Народен съюз. Промяната на данъци в
хода на бюджетната година е забранено без съпътстваща актуализация на бюджета.

Монитор
√ Инвестират 17,2 млн. лв. в лозаро-винарския сектор
17,2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в лозаро-винарски сектор след като 63-ма лозари подпишат договорите си за
преструктуриране и конверсия на лозя. След подписването на договорите кандидатите трябва да подадат заявление за
аванс в срок до 20 август 2016 г.
Държавен фонд „Земеделие“ приканва одобрените кандидати, подали заявления за подпомагане за втория прием за
финансовата 2016 година по мярката да подпишат договорите си. Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е част
от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 година. Фонд „Земеделие“ вече
подписа всички договори и изпрати покани до бенефициентите, уточниха от ведомството.
Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието
(ЕФГЗ), а целта й е повишаването на конкурентоспособността на българските лозари.

√ Тотални проверки за калпави плодове и зеленчуци по пазарите
Гледат от къде са доставени, изследват ги и за нитрати и пестициди
Масови проверки на продаваните плодове и зеленчуци по пазари, тържища, борси, складове за търговия и на едро и в
търговските вериги започна днес Агенцията по безопасност на храните (БАБХ), съобщиха от контролното ведомство.
Ще инспектирани и нерегламентираните пазари в страната дали продават пресни плодове и зеленчуци влезли нелегално
в страната, предупредиха от БАБХ.
Първата проверка във вторник бе направена
от тържището в Първенец, близо до Пловдив
където първи на мушката на проверяващите стана търговец на изцяло българска стока. Мъжът получи констативен
протокол с глоба до 3000 лв. заради липсващо удостоверение, предаде бТВ.
Докато инспектори проверяваха документите на голям вносител на плодове от Гърция, той се оплака, че сивата икономика
у нас процъфтява. Част от вносната стока често се предлага за българска, затова инспекторите четат внимателно етикетите.
Проверките ще продължат до края на активния летен сезон, като на провинилите се ще бъдат налагани санкции по Закона
за храните.
От пресцентъра на БАБХ, поясниха за „Монитор”, че стриктно ще се следи дали изписаното върху етикетите за произхода
на стоката,
съответства на документите за доставката й
Ще се проверява и дали плодовете и зеленчуците нямат видими признаци на разваляне. В съответствие с Националната
програмата Национална програма за контрол на остатъци от пестициди във и върху храни ще се вземат проби от
продаваните плодове и зеленчуци и ще се изследват в лабораториите на агенцията, добавиха от контролното ведомство.
В изпълнение на други мониторингови програми на агенцията ще се зарзаватът и плодовете в търговската мрежа ще се
проверяват и за остатъци от нитрати, тежки метали и микотоксини.
Български производители на плодове и зеленчуци от години алармират за полулегалния внос у нас. Според тях в съседните
страни преди да се изкара прясна стока на пазара се искат десетки документи, а в България всеки влязъл автомобил може
да стане сергия и да започне да продава.
Междувременно бе съобщено, че проверка на прокуратурата е установила редица нарушения в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
съобщи actualno.com. В Благоевград са инспектирани 93 обекта, предлагащи храни в детски заведения, училищните
столове, търговски обекти на територията и в непосредствена близост до детски заведения и училища. В 9 от тях е
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констатирано нарушение. Във Видин са проверени 9 хранителни обекта, а във Враца са обхванати 67, в това число 23
целодневни детски градини, 4 детски ясли, 3 детски млечни кухни, 13 обединени детски заведения, 16 училищни стола и
8 павилиона в училища. Сред установените нарушения фигурират отсъствие на процедура за предлагане на храна в яслата
и актуална система за самоконтрол.
В Монтана също са издадени предписания за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните. В
Софийско са проверени над 200 обекта. Намерени са наличие на продукти, неотговарящи на наредбите за здравословното
хранене на учениците.
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