Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
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√ Националният съвет на АИКБ подкрепи стратегията за развитие на капиталовия пазар в България
Националният съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепи Стратегията за развитие на
българския капиталов пазар. Тя бе приета на 17 ноември 2016 г. от новосформирания Съвет за развитие на капиталовия
пазар. „В документа са включени всички предложения на АИКБ, правени през годините“, заяви Васил Велев, председател
на УС на АИКБ.
„Важно за бъдещето на икономиката на страната е развитието на капиталовия пазар и привличането на инвестиции през
фондовата борса да се превърне във водещ приоритет на България“, се казва в стратегията. В нея се отчита, че българският
капиталов пазар има редица проблеми като недостатъчна ликвидност, липса на достатъчно добри инструменти и
компании за инвестиране, липса на инструменти с достатъчно голям обем за привличане на големи институционални
инвеститори. Наред с това се наблюдава оттегляне на чуждите инвеститори след 2008 г. Отчита се и недостатъчна
финансова грамотност. За решаването на тези проблеми в стратегията се разглежда необходимостта от предприемането
на действия в няколко основни направления.На своето заседание Националният съвет на АИКБ обсъди и позиция на
Асоциацията относно необходимостта от въвеждане на обективен механизъм за определяне на минималната работна
заплата. „Предлагаме най-ниското месечно възнаграждение да се договаря между работодатели и синдикати по
икономически дейности, а не да е еднакво за страната. В някои сектори и сегашното ниво от 420 лв. е прекалено високо, в
други – планираните 460 лв. за догодина може да се окажат малко“, заяви Васил Велев. „Ако не постигнем споразумение
със синдикатите за договаряне на минимални заплати по икономически дейности, АИКБ ще настоява в бъдеще
минималната заплата да се движи в диапазон 30-40% спрямо средната за страната“, посочи още Велев. Изчисленията
показват, че при планирани 460 лв. през 2017 г. минималната заплата в България ще бъде 55% от средната за страната,
като се отчете и средното доплащане за прослужено време.
Стандарт
√ Бизнесът: Може да загубим 55 млн. от ЕС заради ВЕИ
За централите е ползвана неправомерна помощ, посочват от АИКБ
България може да загуби 55,2 млн. лв. от ЕС заради ВЕИ централи. Това става ясно от становище на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ), изпратено до Конституционни съд. Делото в КС е образувано по искане на 49
депутати, които искат да бъдат обявени за противоконституционни текстове от Закона за енергетиката. С тях бяха намалени
преференциалните цени, по които се изкупува ток от ВЕИ, ако централите са изградени със средства от национална или
европейска схема за подпомагане. Това беше направено заради констатирано нарушение - конкретни субекти са ползвали
двойно финансиране за една и съща инвестиция, а именно: получаване на субсидии по Програмата за развитие на селските
райони за изграждането на енергийни обекти, а освен това и получаване на преференциална цена за изкупуване на тока,
посочват от АИКБ. Тези констатации са на Агенцията за държавна финансова инспекция, потвърдени са от ДФ "Земеделие"
и Министерство на земеделието, дискутирани са с Европейската комисия. След извършената проверка от ЕК беше
направено заключение, че това е довело до нарушаване на правилата за държавна помощ чрез надвишаване на
допустимия таван за финансиране от 200 000 евро за три години, както и наличието на двойно финансиране за една и съща
инвестиция. В резултат ЕК предложи за изключване от финансиране от ЕС на разходи по проекти за инвестиции в слънчеви
панели, свързани към обществената електроенергийна мрежа. Размерът на предложената финансова корекция възлизаше
на 55,2 млн. лв., посочват от АИКБ. След това бяха предприети мерки - срещи с ЕК и законодателни промени, които
включват именно атакувания от депутатите текст от Закона за енергетиката. В резултат наложената от ЕК финансова
корекция беше намалена на 9,3 млн. лв. Но от ЕК са заявили, че ако предприетите мерки бъдат отменени, ще се върне
пълната финансова корекция от 55,2 млн. лв., посочват в становището си от АИКБ.

1

news.bg
√ Работодателите подсещат конституционните съдии за казуса с ВЕИ-та
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изпращат отворено писмо до конституционните
съдии, до които е стигнал и казусът с ВЕИ-та.
От Асоциацията се позовават на образуваното по искане на четиридесет и девет народни представители дело за
установяване на противоконституционност на разпоредби от Закона за енергетиката.
Асоциацията на индустриалния капитал напомнят, че инициативата си депутатите опират да вече констатирано нарушение
за ползване на двойно финансиране за една и съща инвестиция - от една страна, получаване на субсидии за финансиране
на изграждането на енергийни обекти като бенефициенти по мерки 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и
312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 - 2013 г., а от друга страна - получаване на преференциална цена за изкупуване на електрическата
енергия.Констатациите са на Агенцията за държавна финансова инспекция, потвърдени са от ДФ "Земеделие" и
Министерство на земеделието и храните, дискутирани са с представители на Генерална дирекция "Земеделие и развитие
на селските райони" в ЕК.
В изложението си АИКБ напомнят всички основни параметри по споровете с ВЕИ-тата, които през изминалата година
организираха и няколко пъти протести пред Народното събрание.
Финансовата ни оценка за цялостния обем на неефективности в този сектор е за над 1 млрд. лева годишно, но това не
омаловажава по-скромната "врътка" за 12 млн. лева всяка година на засегнатите с искането инвеститори.
От АИКБ посочват обаче, че като национално отговорна работодателска организация системно и последователно
предприемат действия за ограничаване, а по възможност и премахване на разхищения, корупционни схеми, непазарни
бизнес модели, злоупотреби с публични и частни средства, измами в сектор "Електроенергетика".
Асоциацията напомня и за сигнала от тяхна страна, подкрепен и от БСК, БТПП и КРИБ, внесен до главния прокурор през
септември 2015 година.
bgpredpriemach.com
√ НПРО публикуваха Обръщение до политическите сили, държавните институции и гражданите
В Обръщението Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента
Росен Плевнелиев да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – Румен Радев. „Бихме желали
техният пример да бъде последван от политическите сили, които да се придържат към трезво и зряло държавническо
поведение и осигуряване на нормален преход. Администрацията да продължи да работи, а не да спира, защото
икономиката не може без ежедневната работа на компетентна и надпартийна държавна администрация, се казва в
обръщението.
Цялото становище и приложението към него може да видите тук.

eurochicago.com
√ Становище до КС във връзка с дело за фотоволтаиците, образувано по искане на 49 депутати
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев е изпратил Становище до
Конституционния съд, във връзка с конституционно дело №12/2016 г. Делото е образувано по искане на 49 народни
представители от 43-то Народно събрание и претендира за противоконституционност на някои алинеи от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. В случая става дума
всъщност за над триста проекта за вятърни и фотоволтаични централи, заради които 49-те депутати са поискали образуване
на споменатото дело в КС. Тези проекти, както е констатирала и Европейската комисия, са били изпълнени в нарушение
на правилата за държавна помощ и са ползвали двойно финансиране. Те са получили 111 765 хил. лева субсидия, срещу
която инвеститорите са вложили собствени пари само 38 009 хил. лева.
Освен това, както се казва в Доклад до Комисията по енергетика към НС и до министъра на енергетиката, който доклад е
приложен към Становището, вследствие на неуправляем и незаконен процес по присъединяване на вятърни и
фотоволтачни централи към преносната мрежа, НЕК е вложила средства за нейното разширяване (подстанции,
трансформатори, ВЕЛ, преустройство на ОРУ) в размер над 300-400 млн. лева. Всички тези разходи влизат в цените на
крайните потребители и финансовата тежест се поема не от инвеститора, не от мрежовите предприятия, а от българските
граждани и бизнеса, чрез добавката за „зелена енергия“ / „задължения към обществото“.
В Становището се казва:
„Важно е да се знае за изричен текст от окончателната позиция на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските
райони“ в ЕК, който гласи: „… ако на българските власти им се наложи (дори частично) да изменят или да отменят
предприетите мерки, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ ще трябва да преразгледа настоящата позиция и да
се върне, поне отчасти, към финансовата корекция, посочена в нашето писмо Ares (2015) 4022745. Ако настъпи такава
ситуация, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ ще предложи на Комисията втора финансова корекция.“
С други думи – срещу искането на споменатите 49 народни представители, което всъщност пледира за:
• право на незаконно облагодетелстване;
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• гарантиране на неравнопоставеност при осъществяване на стопанска дейност – производство на електроенергия чрез
неравно третиране и финансиране;
• ограничаване и нарушаване на конкуренцията на енергийния пазар;
• неравнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия;
• цени, които са дискриминационни, основани на необективни критерии, осигуряващи икономически необосновано
висока норма на възвръщаемост на капитала,, срещу която инвеститорите са вложили собствени пари 38 009 хил. лева.
стоят между 9,3 милиона и 55,2 милиона левови аргумента на Европейската комисия!
Анализът на искането показва, че то е относимо към 327 проекта, изпълнени в нарушение на правилата за държавна помощ
и ползвали двойно финансиране.“
Както и, че:
„Финансовата ни оценка за цялостния обем на неефективности в този сектор е за над 1 млрд. лева годишно, но това не
омаловажава по-скромната „врътка“ за 12 млн. лева всяка година на засегнатите с искането инвеститори. Нима тезата, че
това ще доведе само до повишаване на цената за задължения към обществото с около 0,35 лв. на мегаватчас, не е
ирационален и откровено далавераджийски аргумент?“
В приложения към Становището Доклад до Комисията по енергетика на Народно събрание и до министъра на енергетиката
се казва:
„През периода 2004-2009 г. в „НЕК“ ЕАД са постъпили искания от 130 инвеститори за проучване на условията за
присъединяване на 153 обекта, в т.ч. 119 Вятърни електроцентрали (ВяЕЦ) и 34 Фотоволтаични електроцентрали (ФвЕЦ) с
обща заявена инсталирана мощност 11 500 MW. Становища за присъединявания са издавани при липса на изискуемите
документи съгласно Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяването и при липса на преценка за техническия капацитет
на преносната мрежа. В допълнение, становищата са многократно продължавани в полза на инвеститорите, въпреки
неизпълнение на задълженията им и правото на „НЕК“ ЕАД като преносно предприятие да откаже подписване на
предварителен договор за присъединяване. Вследствие на това поведение от страна на отговорните длъжностни лице от
„НЕК“ ЕАД още към 30.12.2009 г. с оглед заявените мощности за присъединяване и относителния дял на електроенергията,
която те биха могли да произведат, са заложени предпоставките за преизпълнение на националната индикативна цел от
16 % съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници.“
Както и, че:
„…вследствие на неуправляемия и незаконен процес по присъединяване, за „НЕК“ ЕАД е възникнала необходимостта от
инвестиции за разширяване на преносната мрежа (подстанции, трансформатори, ВЕЛ, преустройство на ОРУ) в размер над
300-400 млн. лева. Всички тези разходи влизат в цените на крайните български граждани – потребители и бизнеса и
съответно финансовата тежест се поема не от инвеститора, не от мрежовите предприятия, позволили безконтролното
присъединяване, а от българските граждани и бизнес чрез добавка „зелена енергия“ / „задължения към обществото“.“
„…При тази фактическа обстановка КЕВР е следвало да наложи принудителни административни и административнонаказателни мерки срещу крайните снабдители, както и да откаже възстановяване на разходите за неподлежащата на
изкупуване електрическа енергия, или да ги прихване през следващия регулаторен период, а не да ги признава и включва
като ценообразуващ елемент от цените на крайните български потребители.“

Investor.bg
√ Експерти: Борбата с корупцията ще забуксува заради политическата нестабилност
Има опасност голяма част от положените досега усилия срещу корупцията и сивата икономика да се преустановят
Политическата нестабилност е стъпка назад в борбата срещу корупцията. Около това мнение се обединиха Димитър
Марков от Центъра за изследване на демокрацията и Милена Ангелова от Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) в предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria.
Ситуацията в България е изключително тревожна, тъй като проучванията сочат, че е налице ясна зависимост между нивата
на корупция и изборния цикъл, каза Марков. По думите му периодът сега е доста притеснителен, защото за разлика от
предишни пъти ще бъде доста по-дълъг. Винаги преди избори има завишаване на нивата на корупция и след това със
стъпването на власт на новото правителство виждаме рязко спадане, което се дължи както на началния тласък на
антикорупционните реформи, така и на все още неориентираната администрация, изрази позицията си той.
Според Милена Ангелова от АИКБ има опасност голяма част от положените досега усилия за борба срещу корупцията и
сивата икономика да се преустановят в периода, в който ще има служебно правителство и когато няма да има действащ
парламент. Ангелова изрази притеснения за нарушаване на тенденцията на икономически растеж на страната, който беше
потвърден от ЕК преди дни. По думите й от 2010 до 2015 г. се наблюдава изсветляване на икономиката в резултат на
усилията на държавата и социалните партньори, но за да има истинска промяна, са необходими устойчивост, ясни и
предвидим сигнали от страна на политическата система. "Действително има напредък в някои реформи и е по-добре да
продължим с тях", посочи тя. Според Марков Законът срещу корупцията ще претърпи неуспех и във втория си вариант
заради краткия срок до края на мандата на това Народно събрание и вътрешното противопоставяне между партиите.
По думите му разместването на политическите пластове в страната може да се окаже контрапродуктивно при борбата
срещу корупцията, защото ще се търсят бързи резултати, а мерките са необмислени и не стъпват на здрав анализ.
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БНР
√ Пламен Грозданов: Стабилността на икономиката не е застрашена заради оставката на кабинета
В коментар за политическата ситуация у нас и отражението й върху икономиката изпълнителният директор на съюза
"Произведено в България" Пламен Грозданов изтъкна, че сега най-важно е да се търсят консенсусни решения и да се
внушава спокойствие: Напоследък се чуват често приказки от рода на това, че има политическа криза. Според нас,
политическа криза няма. Институциите работят и такива внушения на тревожност в обществото, според нас, са вредни и
не помагат на никого.
Грозданов подчерта, че след президентските избори сме в хипотезата на съвсем нормална демократична процедура и
стабилността на икономиката не е застрашена след подадената оставка на кабинета.
Не виждам никаква причина да се създава и да се внушава тревожност в обществото, заяви още веднъж Пламен
Грозданов, като допълни: Не би трябвало да се внушава на обществото, че нещо извънредно е станало. Това е една
обикновена демократична процедура и всичко е ясно. От една страна имаме известно икономическо стабилизиране България тръгва напред. От друга страна - ние сами се опитваме да разклащаме лодката, в която сме всички и да си
създаваме сами проблеми, което, според мене, не е оправдано.
24 часа
√ Кандидатите за министри много, но никой не ги кани
Десетки кандидати за министри изпращали биографии, доверени хора или пък напомняли за себе си с телефонно
обаждане до двамата президенти - Росен Плевнелиев и Румен Радев. Някои от желаещите били засечени дори да дублират
своите оферти и при настоящия, и при бъдещия държавен глава. Изненадващо обаче до този момент нито Росен
Плевнелиев, нито Румен Радев е отправял конкретна покана към определени личности. Затова и имало смут сред
кандидатите за министри. “24 часа” направи неофициална анкета сред най-близкия екип на двамата първи мъже. Първата
публична среща между двамата създала погрешната илюзия, че може да има договорка помежду им за общо служебно
правителство. Засега по-вероятен бил вариантът - две служебни правителства. Това означава, че ще се търсят най-малко
32-ма министри и двама министър-председатели, които да управляват вероятно от декември до 22 януари и от 22 януари
до датата за предсрочни парламентарни избори, които ще бъдат в края на март или началото на април. Новият президент
Румен Радев имаше няколко дни за почивка и от вчера е отново в София. Според хора от “Позитано” единственият човек,
с когото той общува от БСП, е Корнелия Нинова. Въпреки това обаче нито едно име на министър не е било дори завъртано
сред социалистите. Действащият президент Росен Плевнелиев продължава от утре с консултациите. От неговия екип
неофициално, но категорично отхвърлиха подозренията, че той бави процедурата, за да не съставя трето служебно
правителство и по този начин до 22 януари да работели министрите в оставка на Бойко Борисов. “Плевнелиев стриктно ще
спази всички правила и ще състави правителство, след като се увери, че няма политическа сила, която да е в състояние да
сформира свой министерски екип”, увери човек от “Дондуков”.

Стандарт
√ Совалки за програмно правителство с 5 задачи
Въвеждането на мажоритарни избори, сигурността по границата и старт на европрограмите са част от целите на
спасителния екип
В чии ръце ще отиде управлението на страната до предсрочните парламентарни избори? Отговорът на този въпрос все
още е при президента Росен Плевнелиев. Именно в следващите дни държавният глава ще завърти рулетката на мандатите
за съставяне на правителство. В идната седмица по всяка вероятност на "Дондуков" 2 ще се събере и Консултативният
съвет за национална сигурност (КСНС).
Програмно правителство от експерти в рамките на 43-то Народно събрание с ясни задачи, които да гарантират
стабилността на страната. Това било усилено обсъждано през уикенда в ешелоните на властта, научи "Стандарт" от
източници, участвали в совалките между "Дондуков" 2 и различните партийни централи. Идеята е, след като ГЕРБ и БСП
категорично отказват да правят нов кабинет, той да бъде съставен с мандата на трета партия - най-вероятно Патриотичния
фронт.
5 основни задачи на програмното правителство са били дискутирани в неофициалните преговори. Първата е
организирането на предсрочни мажоритарни избори за парламент. Всички партии твърдят, че искат да уважат волята на 3
млн. българи, които с референдума казаха, че настояват за мажоритарна избирателна система. Но тя не може да бъде
въведена за два месеца, колкото има 43-ото НС, ако нито една партия в него не може да състави кабинет и се отиде към
служебно правителство, обясниха източниците ни. Затова съставянето на програмно правителство е вариант, който би дал
достатъчно време на 43-ото НС за промяна в изборните правила и същевременно би бил гарант за стабилността в страната
до новите избори.
4

Втората основна задача на такъв тип правителство е осигуряване на сигурността по границата и недопускане на мигрантска
вълна. Третата - гарантиране, че европейските програми ще тръгнат по график, а четвъртата - че чиновниците няма да спрат
работата си и в страната няма да се създаде усещане да административен хаос, което изключително много тревожи
бизнеса. Петата задача, разбира се, е безпроблемното организиране на председателството на ЕС, което ни предстои.
Два варианта за съставянето на подобен кабинет са били дискутирани. Първият е с мандат на Патриотичния фронт, но
изцяло експертен - без някой от лидерите му да се ангажира като премиер или министър. Вторият е отново с мандат на
патриотите, но и с ясна политическа отговорност: Красимир Каракачанов премиер. Още не е ясно дали Патриотите и самият
Каракачанов са готови на такъв вариант. "За страната е по-добре да има постоянно правителство и политиците да се
разберат", заяви вчера Красимир Каракачанов. По въпроса дали Патриотичният фронт би приел мандата и би опитал да
състави правителство той отговори: "Това е тема, по която може да се разсъждава, но е рано да се говори за каквото и да
било, тъй като разговорът тепърва предстои".
Знак, че ще работи първо за правителство в 43-ото НС, даде и президентът Росен Плевнелиев още в петък. Тогава в интервю
от Малта той заяви: "Цяла България реди служебно правителство, само не и президентът". И обясни, че целта на
консултациите му е съставяне на кабинет в рамките на 43-ото НС. Паралелно неговият съветник Румяна Коларова заяви в
София, че според информацията, с която разполага, в момента се полагат всички усилия по-скоро за нов кабинет в 43-ото
НС, отколкото за служебен.
Сигнал за възможността в този парламент да се формира ново мнозинство бе даден и с приемането на бюджета. Въпреки
заканите за бламиране разчетите за 2017 г. минаха на първо четене с гласовете на ГЕРБ, Реформаторския блок, БДЦ и
"Атака". Колко важно е за страната ни да има стабилност най-малко и заради предстоящото председателство на ЕС от
София говори и лидерът на ДБГ Меглена Кунева.
ГЕРБ и БСП категорично обявиха, че не само ще върнат мандат за кабинет, но и техни хора няма да участват като министри
в служебно правителство. Борисов дори обяви, че който се включи в служебния кабинет трябва да забрави за ГЕРБ. Има
обаче огромна разлика между служебен и програмен кабинет. Програмният ще има живот поне 6 месеца и той ще бъде с
ясно разписана програма и цели, обясниха източниците ни. Според тях при този вариант може да се мисли и за участието
на зам.-министри в подобно правителство. Особено когато идеята му е то да бъде чисто експертно .
Въпросите са два - как ще станат реалност условията на ПФ, сред които минимална пенсия 300 лева, и с кои гласове този
кабинет ще бъде гласуван от това Народно събрание. Едно от исканията на патриотите е да спрат бежанския наплив към
страната ни и точно заради това ще настояват за това да сложат свой човек - експерт на поста министър на отбраната. По
отношение на пенсиите между първо и второ четене на Бюджет 2017 спокойно може да се запише значително по-малко
увеличение от например 10%. Кой би подкрепил ново правителство, което да работи за стабилността в страната? На така
поставения избор е много вероятно "За" да гласуват депутатите на ГЕРБ, на ДБГ и СДС в РБ, ПФ и "Атака", независими
народни представители, БДЦ, което събира необходимият брой гласове. Твърда опозиция ще останат БСП и евентуално
АБВ. Ясно е, че ДПС няма да подкрепи кабинет на патриотите, но пък от движението не настояват категорично
предсрочните избори да са точно сега. Важни за страната ни са месеците от март до април, когато стартират европроектите
по новия програмен период. При вариант незабавни предсрочни избори министерските кресла ще са все още празни и
така България може да изгуби много. Евентуален програмен кабинет ще остане да работи поне до май, а експертите в него
ще договорят добър старт на новите европари. Нищо не пречи при наличието на консенсус програмният кабинет да бъде
назначен и като служебен, за да има максимална приемственост и стабилност до новото Народно събрание и новото
редовно правителство.
Какво точно ще се случи предстои да разберем в следващите дни. Темата за това кой да поеме властта и дали Росен
Плевнелиев да подреди трети за мандата си служебен кабинет със сигурност ще бъде обсъдена на предстоящото
заседание на КСНС тази седмица. Така че най-вероятно е в началото на следващата седмица да е ясно дали ПФ са тези,
които получават третия мандат, както и дали могат да подредят експертно правителство.
Капитал
√ Всички данъчни дела са блокирани
Над 20 акта на НАП са паднали заради спорен процедурен детайл. До седмици се чака тълкувателно решение
Стотици дела, с които се оспорват издадени от данъчните ревизионни актове, са временно спрени от съда. Причината е,
че в момента се чака тълкувателно решение на Върховния административен съд (ВАС). Искането е изпратено на 2 ноември
от главния прокурор Сотир Цацаров, а въпросът е дали е нищожен ревизионен акт, ако е издаден не точно от служителя в
НАП, посочен в закона.
Дотук се стига след противоречива практика на ВАС. През октомври над 25 от обжалваните ревизионни актове,
разглеждани от Първо отделение на съда, са обявени за нищожни. Спорът е по процесуални нарушения, свързани с
промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) от далечната 2013 г., а не по съществото на присъдените
данъчни задължения на фирмите. Практиката на съда обаче поставя под въпрос всички ревизии, извършени от НАП от
2013 г. насам, защото те могат да бъдат отменени със същите аргументи. Интересът е за стотици милиони, за които
изведнъж държавата може да се окаже длъжник. Губещ от ситуацията е и бизнесът, който иска да обжалва пред съда
своите ревизионни актове по същество, тъй като ще трябва да изчака да излезе тълкувателното решение на ВАС. Според
данъчни адвокати в момента масовата практика е подобни дела да се спират – или по искане на служителите на НАП, или
от самите магистрати.
Една част от магистратите оспорват компетентността на органите, които издават ревизионните актове. Според тях такова
право имат само служители, заемащи експертни длъжности (т.е. обичайно ниско в йерархията) в НАП, тъй като те отговарят
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на изискванията на чл. 118, ал. 2 от ДОПК. В същото време чл. 119, ал. 2 от същия нормативен акт казва, че ревизионните
актове се издават съвместно от органа, възложил ревизията, и от ръководителя ѝ.
Съдиите от Първо отделение на ВАС приемат, че когато ревизионният акт е издаден от началник на сектор, който не е сред
изрично посочените в чл. 118, ал. 2 от ДОПК, този акт е нищожен. Много от делата са подписани с особено мнение от съдия
Йордан Константинов, който е председател на Първо отделение във ВАС. Той застъпва тезата, че е много по-логично някой
от по-високо йерархическо ниво – директори на дирекции, началници на сектори и отдели, да бъде определен да издаде
заповедта за възлагане на ревизия и в това си качество да участва в издаването на ревизионния акт. Становището му се
споделя и от колегите му от Осмо отделение на ВАС, които не виждат разминаване в законодателството и гледат подобни
дела по същество.
Ако тълкувателното решение на ВАС потвърди тезата на съдиите от Първо отделение, има потенциална възможност всеки,
който е бил ревизиран след 2012 г., да се опита да обяви акта за нищожен. От НАП не коментираха колко са ревизиите,
направени за този период, но твърдят, че след всяко подобно дело ще влязат на нова ревизия за същия период от време.
Печеливши може да са тези данъкоплатци, на които задължението междувременно е изтекло по давност. Хаосът като цяло
обаче ще е голям, предричат данъчни адвокати.
"При подобно развитие на казуса НАП ще загуби време и усилия да прави повторни ревизии, ще загуби и бизнеса, защото
проверките му костват нерви и време", твърди данъчен консултант.
Повечето източници, с които "Капитал" разговаря, обаче твърдят, че тълкувателното решение ще е в полза на приходния
орган и няма да се създаде хаос. Планът е то да е факт преди Нова година.
От НАП не коментираха колко са ревизиите, направени от началото на 2013 г. досега. Според източници от управляващите
загубите за държавата ще са в размер на стотици милиони левове при най-песимистичния сценарий. Затова още при второ
четене на данъчните закони за догодина председателят на бюджетна комисия Менда Стоянова предложи промяна в
ДОПК, така че в бъдеще да не възниква подобен казус.
investor.bg
√ Удължиха процедурата за отдаване на концесия на "Летище София" до края на януари
Има законово основание за удължаване на процедурата след писмено искане от летищен оператор, обяви
транспортният министър
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията удължава процедурата за концесиониране
на „Летище София“ до края на януари. „Имаме законово основание да го направим“, съобщи на пресконференция днес
ресорният министър в оставка Ивайло Московски. По думите му има писмено заявление от летищния оператор на
Манчестър, който е поискал удължаване на срока. Московски напомни, че процедурата е отворена и в момента са
получени над 1200 въпроса, зададени от летищни оператори, авиокомпании, адвокатски кантори и банки, които вероятно
имат интерес към „Летище София“, но засега не се знае колко оферти ще се подадат.
„Оставяме на служебния кабинет на г-н Радев (новоизбрания президент - бел. ред.) да решат дали да предприемат
процедура, или не“, коментира Московски. Той каза, че решението е взето след консултации с премиера Бойко Борисов.
Московски посочи своите мотиви да не се прекратява процедурата за концесията. Според него тя не е самоцел, а е
обвързана с единствената възможност да бъдат стабилизирани държавните железници.
Той припомни, че партия ГЕРБ е заварила БДЖ с 850 млн. лева необслужвани дългове, които сега са намалени до 500 млн.
лева, но кредиторите не позволяват повече разсрочване.
Днес по-рано министърът на финансите в оставка Владислав Горанов обяви, че за момента няма решение кой ще вземе
концесията, като конкурсът е в ход. Той е на мнение, че тя „би била много добро решение за управлението на "Летище
София", защото по този начин ще се получат допълнителни пари за цялата транспортна система.
Коментарът му беше предизвикан от искането на социалистите Жельо Бойчев, Георги Свиленски и Драгомир Стойнев,
настоящият и бъдещият служебен министър на транспорта да прекратят процедурата за концесията на „Летище София“,
заявено на специална пресконференция в парламента.
„По същество националното летище според документацията трябва да бъде отдадено за концесия за 35 години. Обявихме
се против това още със самото обявяване на процедурата, отстояваме тази позиция“, посочи Жельо Бойчев.– Отдаването
на националното летище на турска фирма за нас е пробив в националната сигурност. Това е може би цената за подкрепата
на г-н Ердоган за Цецка Цачева на последните избори”.
Московски определи като некоректни изказванията на социалистите, че с отдаването на концесия ще се наруши
националната сигурност заради значимостта на „Летище София“. Той прогнозира, че държавата може да остане без
железници. „Ако не се правят резки промени, секторът може да остане устойчив“, смята Московски.
Сега
√ НЕК плаща до 484 лв. за мегаватчас на 27 електроцентрали на биомаса
27 са централите, които получават бонус за произведената енергия от биомаса. Цените, които са определени на
производителите, варират от 206.32 лева до 483.80 лева за мегаватчас без ДДС, а общата им мощност е около 55 мегавата.
Това става ясно от отговор на депутатски въпрос на министъра на енергетиката в оставка Теменужка Петкова. Токът се
изкупува от Националната електрическа компания, а цените са определени от енергийния регулатор.
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Най-високата цена е определена за Био ГЕЦ "Ненко Трифонов" от гр. Баня. Централата преработва отпадъци от животни,
но е с мощност от 0.4 мегавата. За сметка на това най-голямата централа е ТЕЦ "Монди" в гр. Стамболийски. Тя е с мощност
от 17.2 мегавата, но получава преференциална цена от 246.15 лева за мегават.
От отговора става ясно, че част от централите на биомаса получават преференции подобно на фотоволтаиците и вятърните
паркове. От началото на 2016 г. високите цени отпаднаха, но само за новите инсталации, които вече могат да работят
единствено на свободния пазар. Изграждането им в последните години предизвика опасения за нов бум в изграждането
на мощности на високи преференциални цени.
dnevnik.bg
√ България получи висока оценка в доклад за данъчната прозрачност
България получи оценка LARGELY COMPLIANT /в голяма степен съответстващ/ в доклад на Глобалния форум за прозрачност
и обмен на информация за данъчни цели към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/. Това
съобщиха от Националната агенция за приходите, цитирани от БТА.
Партньорската проверка, в която участваха международни експерти от различни държави, продължи близо година.
Според Глобалния форум България има всички процедури и източници, гарантиращи навременното предоставяне на
поисканата информация от международните партньори, с които страната има сключени спогодби за избягване на данъчно
облагане /СИДДО/, при спазване на изискванията за поверителност на данъчната информация.
Страната ни към момента има сключени международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с 68
държави в целия свят, като обменът на информацията с чуждите данъчни структури се извършва от Националната агенция
за приходите. От 1 юли 2016 г. за България е в сила и Многостранната конвенция за взаимно административно
сътрудничество по данъчни въпроси, с което кръгът на чуждестранните партньори се разширява до 118, се посочва в
съобщението.
Обменът на данъчна информация най-често се осъществява, когато данъчните органи в една страна ревизират физически
и юридически лица, които имат имущество, банкови сметки или икономическа дейност на територията на друга държава.
Ефективният обмен на данъчни данни помага да се предотвратят опитите за неплащане на данъци чрез операции в
различни страни.
investor.bg
√ Цените на основните храни на едро се повишават в средата на ноември
Индексът на тържищните цени записа ръст от 1,47% тази седмица
Цените на основните храни на едро се повишават в средата на ноември. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който
отразява цените на хранителните стоки на едро, тази седмица записа ръст от 1,47% до 1,307 пункта, съобщават от
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Миналата седмица той беше на ниво от 1,288 пункта. От
юни равнището му е сравнително стабилно и се движи в диапазона 1,336 – 1,252 пункта.
С 2 на сто поскъпват оранжерийните домати, които се търгуват по 1,50 лева за килограм. Цената на вносните домати също
се повишава – с 2,6% до 1,18 лева за килограм. От своя страна българските оранжерийни краставици поскъпват с 6,7% до
1,76 лева средно за килограм. Средно 0,65 лева за килограм на едро е цената на картофите.
Зелените чушки поскъпват с 12,6% до 1,07 лева за килограм на едро, докато цената на червените скача с 4 на сто до 1,30
лева за килограм. Цената на морковите нараства с 5,8% до 0,73 лева за килограм. Зелето се търгува по 0,53 лева за
килограм. 1,01 лева за килограм е цената на ябълките. Наблюдава се понижение на цената на лимоните със 7,6% до 1,59
лева за килограм. Гроздето от внос обаче поскъпва със 7,7% до 2,10 лева средно за килограм.
По 5,40 лева за килограм се предлага кравето сирене, докато кашкавалът тип „Витоша“ се търгува за 9,84 лева за килограм.
Олиото струва 2,08 лева за литър. Каймата се задържа на средна цена от 4,65 лева за килограм. Поевтиняване има на
замразеното пилешко месо – с 1,3% до 3,75 лева за килограм на едро. Захарта пък се купува по 1,55 лева за килограм.
Брашното тип „500“ остава без промяна – на цена от 0,89 лева за килограм. Зрелият фасул се продава средно по 3,18 лева
за килограм, докато яйцата се търгуват по 0,17 лева за брой на едро.
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