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√ Управляващите превръщат прокуратурата в оръжие срещу частния бизнес
Прокуратурата е на път да се превърне в оръжие за саморазправа с частния бизнес, след като правната комисия в
Народното събрание прие на първо четене поправки в Наказателния кодекс, които на практика ще криминализират голяма
част от гражданския оборот. Ефектът се постига с приравняване на длъжностните лица в публичния и частния сектор. Ако
поправките бъдат приети окончателно в този им вид, всяко забавено плащане по търговска сделка става повод за
държавното обвинение да образува дело, дори без да е необходимо доказване на щета.
Скандалният закопроект мина през правната комисия с гласовете на ГЕРБ и "Обединените патриоти", които събраха общо
10 гласа."Против" бяха седем депутати от БСП и "Воля". Така управляващите не се събразиха с единодушните критики на
всички работодателски организации, адвокатурата и представители на академичната общност, въпреки че бяха съгласни с
тях.
Показателна в случая бе позицията на председателя на правната комисия Данаил Кирилов. Той обяви, че е съгласен с
повечето критики към проекта, но настоя, че промените ще бъдат гласувани. Кирилов увери бизнеса и адвокатурата, че
законопроектът ще бъде основно редактиран преди окончателното му приемане след сериозен дебат. Малко преди
гласуването председателят на правната комисия въздъхна и каза при изключени микрофони: "С нищо не можем да
подобрим положението". Веднага след това гласува "за"
Абсурдите в закона
Огромният проблем с промените в Наказателния кодекс идва от идеята на Министерството на правосъдието за пълно
изравняване на правния статут за лицата в публичния и частния сектор. Твърдението на министерството е, че тази промяна
в закона е поискана от Брюксел . С това оправдание е изработен проект, който превръща частниците в длъжностни лица
по смисъла на Наказателния кодекс и е предвидено те да лежат в затвора при извършени буквално всякакви нарушения
по служба. Стига се до абсурдни постановки, които допускат при забавено плащане по търговска сделка да се търси
наказателна отговорност, въпреки че по договор може да се дължат лихви или други обезщетения.
Законопроектът не прави никаква разлика между тотално различните обществени роли на шеф на частна компания и
инистър- председател.
Критиките
От името на адвокатурата адв. Валя Гигова напомни на депутатите, че от 30 години България се опитва да се превърне в
що годе нормално функционираща пазарна икономика. "Сега държавата се намесва по хипер регулативен начин в
свободния пазар, без да има никаква ясна нужда", коментира тя и предупреди, че законът ще доведе до много сериозен
отлив на инвестиции, защото никой чужденец не би поел да работи в подобна правна рамка.
Тя разкритикува и дефиницията за длъжностните лица, които са хора с публична функция и развиват дейност с обществено
значение. "При тази дефиниция всяка майка се оказва длъжностно лице, защото отглежда деца, които са граждани на
Република България и това има обществено значение.
Всеки лекар, журналист, архитект и адвокат се превръща в длъжностно лице", каза адв. Гигова. Данаил Кирилов отговори,
че подкрепя голяма част от критиките към законопроекта. В същото време той обяви, че ще подкрепи усилията на
правителството, което е поело ангажимент да разшири усилията за борба с корупцията и да я направи по-ефективна. "Ако
колегите от министерството са преминали предела на разумното, това е било заради този стремеж", каза Кирилов. После
самият председател на правната комисия се насочи към предела на разумното с примерите за престъпления в частния
сектор, които изреди.
Той попита участници в дебата дали са съгласни в частно дружество да се получават заплати от по 50 000 лева плюс
бонусите, както и дали частни фирми трябва да дават "обществени поръчки" на едни и същи фирми. Не се разбра какво
незаконно има във високите заплати и за какви обществени поръчки в частния сектор говори председателят на правната
комисия.
Странна държава
Живеем в държава, която я няма там, където трябва да я има, и я има там, където трябва да я няма, коментира
политологът Кънчо Стойчев, който присъства в правна комисия като представител на Асоциация на индустриалния
капитал. Той обясни на депутатите, че правилата в държавното управление са неприложими към частния сектор. "Всяка
реклама по телевизията е търговия с влияние. Всяка една облага за мен е във вреда за конкурента ми", каза Стойчев.
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Васил Тодоров (БТПП) допълни, че основаната разлика между бизнесмените и хората в публичния сектор е, че първите не
упражняват държавна власт.
"След като преди два месеца предвидихме борба с корупцията с инструментите на гражданството право
(Антикорупционния закон – б.р.), сега вкарваме наказателното право в гражданския сектор. Не знам как ще обясним това
на света", каза депутатът от БСП Крум Зарков.
Какво да се прави
Засега управляващите нямат никаква идея как точно ще редактират законопроекта. Данаил Кирилов обяви, че със
сигурност ще бъде ангажирана цялата научна общност, включително Съвета по законодателство. Той сподели своето
виждане, че промените в закона трябва да важат само за частни фирми, които експлоатират публичен ресурс и даде за
пример концесиите. Данаил Кирилов обясни на депутатите опита си в Столичната община със "Софийска вода" преди
години. Той каза, че навремето изпълнителният директор на дружеството е получавал огромна заплата, а софиянци са му
плащали през сметките образованието на децата му и храната на кучетата му. Кирилов призна все пак, че за времето, за
което говори, не е имало енергиен регулатор, който сега се занимава с тези въпроси.

Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ ИСС настоява за пътна карта за Европейския социален стълб
Икономическият и социален съвет (ИСС) призовава държавните институции да упражнят цялото влияние и авторитет на
европредседателството за иницииране създаването на пътна карта за Европейския стълб на социалните права.
В приетото становище "Европейският стълб на социалните права и ролята на организираното гражданско общество" на
ИСС се призовава за фокусирани разговори по въпроса по време на тристранната социална среща и на Европейския съвет
в края на месец март. ИСС настояват да се формулират конкретни предложения, така че да стартира процесът на
изграждане на европейски план с насоки и пътна карта за прилагане на Европейския стълб на социалните права (ЕССП) за
всички европейски граждани.
Според ИСС за постигането на целите на ЕССП се изискват целеви финансови ресурси както по линия на европейските
структурни и инвестиционни фондове и особено по линия на Европейския социален фонд, така и чрез национално
финансиране.
Икономическият и социален съвет призовава също за превръщането на Европейския семестър в Европейски икономически
и социален семестър, като в същото време да се усъвършенстват процедурите, да се допълнят съответните документи и да
се оценява напредъка чрез таблицата със социалните показатели. Необходимо да се допълнят и националните програми
за реформи и конвергетните програми, както и специфичните препоръки по държави с показатели, отчитащи напредъка
по ЕССП.
В становището ИСС се посочва и че прилагането на механизъм за наблюдение напредъка при въвеждане на ЕССП от всяка
държава членка чрез използване на специален набор от социални показатели е правилен подход. "Такова
институционално въздействие е полезно, защото гарантира еднопосочност в усилията, политиките и в мерките за
сближаване в посока "нагоре"."
Не на последно място ИСС посочват, че е важна ролята на организираното гражданско общество за мобилизиране на
заинтересуваните страни в дългосрочния процес на реализиране на ЕССП чрез засилване на дебата в обществото, чрез
повече информация за гражданите, споделяне на добри практики, изразяване на становища, участие в наблюдението,
подобряване качеството на двустранния диалог и други.
√ Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година
През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71,3% от населението
на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава
с 2,6 процентни пункта.
Безработните лица са 206,9 хил., от които 114,2 хил. са мъже и 92,8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните
лица намалява с 16,3%.
Общият брой на заетите лица e 3 150.3 хил., или 51,9% от населението на 15 и повече навършени години.
Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 3 073.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата
възрастова група е 66,9%, съответно 70,6% за мъжете и 63,1% за жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 71,3%, или с 3,6 процентни пункта по-висок
в сравнение с 2016 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 4 процентни
пункта, а при жените - с 3,3 процентни пункта, като достига съответно 75,3 и 67,3%.
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Източник: НСИ
Коефициентът на заетост за възрастовата група 55-64 навършени години е 58,2%. В сравнение с 2016 г. той отбелязва
нарастване с 3,7 процентни пункта - с 4,2 процентни пункта при мъжете и с 3,3 пункта при жените.
Безработните лица са 206,9 хил., от които 114,2 хил. са мъже и 92,8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните
лица намалява с 16,3%.
Коефициентът на безработица намалява с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 6,2%. За същия период
коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1,7 процентни пункта, а при жените - с 1,1 процентни пункта, като
достига съответно 6,4 и 5,9%.

Източник: НСИ
Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-24 навършени години е 12,9%, а за възрастовата група 15-29
навършени години - 9,9%. В сравнение с 2016 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4,3 и 2,3 процентни пункта.
Продължително безработни (от една или повече години) са 113,8 хил., или 55% от всички безработни лица. Коефициентът
на продължителна безработица е 3,4% - съответно 3,6% за мъжете и 3,2% за жените.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 317.7 хил., от които 569.8 хил. са мъже и 747.9
хил. - жени. Коефициентът на икономическа неактивност (15-64 навършени години) е 28,7% - съответно 24,6% за мъжете и
32,9% за жените.
Броят на обезкуражените лица на възраст 15-64 навършени години е 112.2 хиляди.
Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18-24 навършени години е 12,7%.
Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30-34 навършени години е 32,8%.
√ Австрия ни подкрепя за Шенген
Австрия подкрепя влизането на България в Шенген. Това декларира канцлерът на Австрия Себастиан Курц след среща с
българския си колега Бойко Борисов.
Курц коментира, че от години работи с Борисов и изрази радостта си от факта, че в качеството си на канцлер е на визита у
нас.
Благодарим за силното представяне на България, ще използваме нашето председателство да направим Европа по-силна.
Курц благодари за сериозната работа по отношение на външните граници за спиране на нелегалните мигранти. Той бе
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категоричен, че Западните Балкани трябва да бъдат подкрепени по пътя си за Европа. "Радваме се, че имаме възможност
да подкрепим Българи за влизане в Шенгенското пространство."
Няма държава, инвестирала толкова много за сигурността, заяви още Себастиан Курц и благодари за опитите, които се
правят в България да се укрепят външните граници. Имаме интерес да бъдат укрепени външните граници, обясни Курц,
според когото прекалено много са нелегалните мигранти в Европа.
Австрийският канцлер настоя, че Шенгенското пространство може да функционира само при укрепени външни граници.
Борисов отбеляза, че 2018 г. трябва да се разглежда като година на българо-австрийско председателство. Всички в Европа
оценяват това, което държавата България е направила, изказа задоволството си българския премиер. По думите му
страната ни продължава да работи по действието на споразумението над 3 млн. мигранти да останат в Турция. "Крайно
време е тези касапници да престанат, а Европа е единственият континент, поемащ пасивите на това, което се случва."
Разговорът за доставките на газ с комисар Шевчович е продължен и с Курц, информира премиерът Борисов.
Припомняме, първоначално визитата на австрийския канцлер беше насрочена за 20 февруари, но поради заболяване на
Себастиан Курц бе отменена.
В. Банкерь
√ След Брекзит българският износ за Великобритания за 500 млн. евро е застрашен
Брекзит ще донесе промяна в Европейския съюз както за гражданите, така и за бизнеса. За нас българите, както и за всички
европейци, е важно в кратки срокове да се постигне споразумение, което да гарантира правата на гражданите, за да могат
всички тези стотици хиляди европейци да живеят без притеснения за бъдещето си. Това заяви евродепутатът от групата на
Прогресивния алианс на социалистите и демократите Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург по време на
обсъждането на отношенията между ЕС и Обединеното кралство.
"За последното десетилетие стокообменът между Великобритания и България се е удвоил до 1,2 милиарда евро на
годишна база. Без споразумение след Брекзит, българският износ за Обединеното кралство, равняващ се на 500 милиона
евро, е застрашен. В наш интерес е тази икономическа връзка да се запази поне на днешните нива“, заяви Неков.
„Сигурен съм, че и другите страни поглеждат с притеснение върху развитието на търговските и политическите отношения
с Великобритания“, допълни евродепутатът и допълни, че трябва да се изостави езикът на политическите обвинения и да
погледнем прагматично на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.
Вчера Европейският парламент прие резолюция, излагаща възможната рамка на бъдещите отношения между ЕС и
Обединеното кралство след Брекзит.
Взимайки предвид червените линии, обявени от британското правителство, едно споразумение за асоцииране може да
предостави подходяща рамка за бъдещите отношения между страната и ЕС. Това се казва в резолюцията, приета с 544
гласа „за“, 110 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Отношенията могат да бъдат базирани на четири основи - търговия
и икономически отношения, вътрешна сигурност, сътрудничество във външната политика и отбраната, тематично
сътрудничество, например в сферата на трансгранични научни и иновационни проекти.
Investor.bg
√ Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите в ЕС
Проектът за надграждане бе представен от правосъдното министерство
Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите членки на Европейския съюз (ЕС). Това ще стане факт
след приключване на проекта за надграждане на регистъра, който бе представен вчера пред медиите от замeстникминистъра на правосъдието Десислава Ахладова и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията Зорница
Даскалова.
Агенцията по вписванията е изпълнител на проекта, който се финансира от оперативна програма „Добро управление”. Той
е част от приоритетните проекти към Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 20162020 г., съобщи пресцентърът на Министерството на правосъдието.
С изграждането на електронен Централен регистър за особените залози към Агенция по вписванията ще бъдат
предоставени на потребителите нови електронни услуги, данните в регистъра ще бъдат публично достъпни, като
съществуващите до момента ще бъдат мигрирани към новоизградения Централен регистър.
Свързаността на Търговския регистър с регистрите на държавите членки ще бъде осъществена чрез платформа, с която ще
се гарантира трансграничният обмен на данни между тях. Ще бъде улеснен достъпът на гражданите и бизнеса.
Информацията за обмен се отнася до започването или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и
заличаване на дружества от регистрите.
В рамките на проекта е предвидено да бъдат реализирани и интеграции към Имотния регистър, както и значителен брой
други системи за изпълнение на основните принципи на Закона за електронното управление.
Очаква се с проекта да бъде увеличен броят на електронните услуги.
√ Димитър Маргаритов: Около 65% от сигналите към КЗП са основателни
Половината от подадените жалби са за фалшиви намаления и промоции, твърди председателят на Комисията за
защита на потребителите
Около 65% от сигналите, които постъпват в Комисията за защита на потребителите (КЗП), са основателни. Най-много жалби
се подават за дефектни стоки и невъзможността да се получи компенсация за това, каза председателят на комисията
Димитър Маргаритов в ефира на Българската национална телевизия (БНТ).
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Според него тази тенденция е свързана с отказ на търговеца да възстанови сумата за дефектната стока или потребителят
не знае към кого да се обърне.
„Оказва се, че около половината от жалбите, подадени в КЗП, са за фалшиви намаления и промоции. Имам и такива срещу
естествените монополистите и сметките, с които не са съгласни по основателни причини потребителите“, каза още
Маргаритов.
Той отново припомни, че има и жалби срещу дружества за бързи кредити и качеството на туристически продукти, но
поясни, че тези сигнали не са много. Действително обаче проверките установяват проблеми в качеството на услугата, каза
още председателят на КЗП.
Според него хората все по-активно комуникират с комисията, не само по сигнали, но и за консултации. По думите на
Маргаритов се забелязва и лек спад на нарушенията. За 2017 г. в КЗП са подадени 20 хил. жалби, каза още той.
В. Монитор
√ Зам.-председателят на ЕК Марош Шевчович: България от транзитна страна трябва да стане търговец на газ
Еврокомисията подкрепя изграждането на газовия хъб „Балкан“ в България за да може страната да се превърне от
транзитна държава за газови доставки в страна търговец на синьо гориво. Това заяви еврокомисарят по енергетика и зам.председател на ЕК Марош Шевчович по време на форум, провеждащ се в рамките на българското европредседателство в
София.
По думите му освен стратегическото положение на страната предимствата й, даващи възможност да се реализира проекта
за хъба е модерната газопреносна инфраструктура с много компресорни станции, а също така и реализиращите се проекти
за интерконектори със съседните страни. „На срещата тази сутрин с премиера на България Бойко Борисов бях информиран
за скорошния старт на строежа на газовата връзка с Гърция и за възможностите за доставки от Турция“, каза той. По думите
му важен елемент за енергийната ни свързаност е и интеконектора, който предстои да се построи между България и
Сърбия.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова от своя страна припомни за предоставеното от ЕС безвъзмездно
финансиране за предпроектното проучване за реализация на газовия хъб „Балкан“ в България. „Проведохме обществена
поръчка, която приключи и днес ще бъде подписан договорът с избрания изпълнител за изготвянето на това проучване. То
трябва да стане в рамките на 40 работни дни и да бъдат представени“,
На въпрос за позицията на ЕК по нашумялата у нас сделка за продажба на активите на ЧЕЗ, Шевчович каза, че това е сделка
между две търговски дружества и се надява, че тя става при спазване на законите на страните и правилата на ЕС. "Имам
информация, че всички отговорни институции в България, както и парламентът извършват необходимите оценки и
проверки“ каза той. На въпрос относно евентуално държавно участие в сделката за продажбата на активите на ЧЕЗ в
България еврокомисарят обясни, че едва след приключване на сделката ще може да се види дали се спазват правилата на
третия енергиен пакет.
На форума Теменужка Петкова и Марош Шевчович подчертаха важната роля на неправинтелствените организации за
развитие на енергетитката в България и Евросъюза и за изграждането на устойчив енергиен съюз. Еврокомисарят похвали
страната за постигнатите цели до 2020 г. за делът на възобновяемата енергия.
√ На 5 април: С жребий подменят половината от състава на КЕВР
На 5 април в открито заседание на Комисията по енергетика в парламента ще бъде проведен жребий, който ще определи
кои четирима членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъдат подменени. Това е половината
състав на регулатора (без председателя), който според закона трябва да бъде подменен 3 години след първоначалното му
избиране. До 17 април пък ще се приемат предложенията за нови четирима членове на КЕВР. Това решиха депутатите от
Комисията по енергетика, приемайки процедурни правила за провеждането на жребия, съобщи publics.bg.
За да не се получи така, че да бъдат сменени всички членове на някой от съставите в КЕВР - енергетика или ВиК, жребият
ще се състои от три отделни тегления. Първото теглене ще бъде за обновяване на комисията с членове със стаж в областта
на енергетиката. В него ще участват Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Евгения Харитонова, като
двама от тях ще отпаднат от състава на комисията. Второто теглене ще бъде за членове със стаж в областта на
водоснабдяването и канализацията, в което ще участват Валентин Петков и Димитър Кочков, от които само единият ще
продължи да е член на КЕВР. В третото теглене за обновяване на комисията с член с юридически стаж или стаж в областта
на икономиката ще бъде сменен Ремзи Осман или Светла Тодорова.
За тегленето ще бъдат използвани непрозрачни кутии, в които ще бъдат поставяни непрозрачни пликове с имената на
всеки от членовете на КЕВР, които участват в тегленето. Всяко теглене ще се извършва от гост на заседанието на Комисията
по енергетика (извън членовете на комисията, служителите в Народното събрание и членовете на Комисията за енергийно
и водно регулиране), изразил желание за това.
Предложените за нови членове на КЕВР ще бъдат изслушани от Комисията по енергетика, но избирането им ще стане от
Народното събрание. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите
народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
Прекратяването на мандата на отпадналите чрез жребия комисари ще стане със същото решение на НС, с което ще бъдат
избрани новите членове на КЕВР.

5

√ От есента: Удостоверението по БУЛСТАТ електронно и безплатно
Удостоверение по БУЛСТАТ вече ще може да се иска и получава изцяло по електронен път и то напълно безплатно. Това
предвиждат нови промени в Закона за регистър БУЛСТАТ, публикувани вчера за обществено обсъждане от Министерството
на правосъдието. Ако предложенията бъдат приети, то хартиеният документ трябва да остане в миналото още от 1
септември 2018 г.
Това е поредната стъпка в подкрепа на политиката на правителството за намаляване на административната тежест върху
гражданите и бизнеса, като целта е да се премахнат възможно най-много хартиени документи.
В момента гражданите могат да искат издаване на удостоверение от регистъра само чрез писмено заявление на гишетата
в службите по регистрация и след предварително платена такса. Безплатен достъп до публичната информация в регистъра
е предвидена само за съда, както и за държавните и местните органи.
Според оценката на въздействието годишно от регистър БУЛСТАТ се издават между 5-7 хил. удостоверения
Според разпоредбите регистрация по БУЛСТАТ трябва да имат всички малки фирми и лица, които упражняват свободна
професия или занаятчийска дейност, както и всички представителства на чуждестранни фирми.
Освен това българският търговски регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите-членки на ЕС. Това е нов проект,
който бе представен от Агенцията по вписванията. Инициативата е на стойност почти 2 млн. лв., от които 1,6 млрд. лв. са
европейско финансиране.
Свързаността на родния търговски регистър с регистрите на останалите страни от Общността ще бъде осъществена
посредством платформа, с която ще се гарантира трансграничния обмен на данни между тях. Ще бъде улеснен достъпа на
гражданите и бизнеса относно дружествата. Информацията, която ще бъде предавана, се отнася до започването или
прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите. По този начин
след като бъдат свързани всички регистъри информацията за фирми в Европейския съю вече ще е достъпна и за българи
Освен това и чужденците в ЕС ще имат достъп до информация за българските дружества. По този начин ще бъдат
създадени 8 трансгранични услуги, които ще се реализират и съхраняват в централната база данни.
Към търговския регистър ще бъдат вградени регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, имотния регистър, но и
централния регистър на особените залози, към който ще бъдат създадени допълнителни 32 електронни услуги към
съществуващите до момента 29 такива. За тази цел ще бъде създадена и единна входна точка, така че максимално да бъде
улеснено ползването на цялата тази информационна база от данни при търсенето и получаването на конкретна
информация от гражданите и бизнеса.
Общата цел на проекта е свързана с подобряването на административното обслужване, тъй като ще се увеличи броят на
услугите, предоставяни по електронен път за субектите, които ще подлежат на регистрация в електронния регистър на
неправителствените организации (НПО) и централния регистър за особените залози. Надявам се, че ще има такава
свързаност и гражданите няма да си губят времето в търсене на исканите от тях услуги, съобщи Десислава Ахладова,
заместник-министър на правосъдието.
Дарик
√ Идея: Водният сектор да бъде регулиран от отделен орган
Водният сектор да бъде регулиран от отделен орган, а не както досега от Комисията за енергийно и водно регулиране.
Това настояват да се запише в нов закон за водоснабдяването и канализацията от Българската асоциация по водите.
Идеята е с това ново законодателство да бъдат регулирани и отношенията между общините и ВИК операторите, уточни
председателят на Асоциацията Иван Иванов.
"Според изискванията на Европейската комисия, за да предостави безвъзмездни средства в тази област, трябваше да се
създаде една асоциация на общините, която да сключи договор с ВиК оператора. Този ВиК оператор вече да получи да
стане бенефициент на тези европейски средства. При положение, че това не се е случило навсякъде, а го изисква сегашното
законодателство, значи ние трябва да потърсим междинен вариант. Този закон е едно средство, за да се намери такова
решение", коментира Иванов.
В момента от Министерството на регионалното развитие събират експертни становища за конкретните текстове, които ще
бъдат обсъдени в края на месеца.
В. Земя
√ Забраняват брането на 24 билки от естествените им находища
Със заповед на министъра на околната среда и водите се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от
естествените им находища в цялата страна, като изключение се прави за количества, събирани за лични нужди. Сред тях
са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял
оман, момина сълза, сантонинов пелин и др. И през тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки
(Sideritis scardica Grisb.), е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Забраната е с цел да
се възстановят находищата му в природата, съобщават от пресцентъра на Министерство на околната среда и водите.
Определени са и допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествените находища, извън
територията на трите Национални парка. Някои от тях са лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива
тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист.
В края на януари в МОСВ е проведено заседание на работната група от учени от ИБЕИ и ИГ към БАН и Фармацевтичния
факултет към Медицински университет – София, които познават разпространението и състоянието на видовете лечебни
растения под специален режим на опазване и ползване, както и на други видове лечебни растения на територията на
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страната. Заедно с експерти от МОСВ са разгледани и обсъдени получените данни и заявки от РИОСВ. За допълнителна
информация или за сигнали за нарушения можете да се свързвате със съответните Регионални инспекции по околната
среда и водите, които осъществяват и контрола при нарушения на заповедта.
Dnes.dir.bg
√ Българинът харчи 37% от парите си за храна и 17% за сметки
Българинът харчи най-много от доходите си за храна, на второ място за жилище и битови сметки, а на трето място за
транспорт.
Това обяви Националният статистически институт (НСИ) в деня, в който се отбелязва Световния ден на потребителите.
Според данните, които са за 2016 година, 37,3% от парите на българина отиват за храна, за жилища и битови разходи той
дава 17,3%, транспортът взема 8,3%, здравеопазването - 6,7% от доходите.
За свободно време, култура и почивка българинът отделя 5,8% от средствата си, за алкохол и цигари - 5,2%, за други стоки
и услуги - 5,1%, за жилищно обзавеждане и поддържане на дома - 4,5%, а за дрехи и обувки - 4,4%.
Средно на лице от домакинство българинът изяжда 88 кг хляб годишно, 45,6 кг месо, 27,5 кг кисело мляко, 70 кг зеленчуци
и 49 кг плодове. За година българинът изяжда средно 140 яйца.
27,3 литра е консумираният алкохол средно на лице от домакинство за 2016 г. Бирата е най-предпочитана, следвана от
виното и за изненада - ракията е на трето място.
Историята на Световния ден на потребителите започва през 1962 г., когато тогавашният американския президент Джон
Кенеди за първи път поставя въпроса за необходимостта от защита на потребителските права в реч пред Сената, припомня
Дарик радио. Той формулира и четирите основни права на потребителя: правото на безопасност, правото на информация,
правото на избор, правото да бъдеш чут. От 1991 г. Денят на потребителя се отбелязва и в България.
BIT TV
√ Държавата обмисля създаването на Фонд за обезпечаване на щетите след природни бедствия
Създаване на Фонд за преодоляване на щетите след природни бедствия. Това е едно от решенията за събиране на
допълнителни средства за пострадалите от бедствия. Идеята е на регионалното министерство.
Според регионалният министър Николай Нанков пари за този фонд могат да се събират по няколко начина. Единият е чрез
минимална допълнителна вноска, която да плащаме заедно с данък „Сгради“. Другият вариант е чрез застрахователните
полици, в които също да има включена символична вноска.
Всички природни явления свързани с кризисни ситуации – наводнения, свлачища или земетресения предпоставят за
създаването на специален фонд. Темата беше повдигната още през 2012 година, след земетресението в Перник. Повечето
държави в ЕС имат подобен инструментариум при бедствия.
От Държавната агенция по метрологичен и технически надзор пък ще се заемат с класификацията на язовирите у нас по
размери и по потенциална опасност за населението. В момента язовирите у нас са около 6000 като голяма част от тях не
отговорят на изискванията за безопасност.
БТВ
√ Между 65 и 70% е било изпълнението на инвестиционните програми на енергодружествата
Това сочи последната проверка на Комисията за енергийно и водно регулиране
Между 65 и 70% е било изпълнението на инвестиционните програми на енергодружествата при последната проверка на
Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя е направена преди година при определянето на цените.
В резултат, комисията не е одобрила поскъпване на електроенергията.
Преди решението за цените от 1 юли тази година също ще се проверява дали дружествата са инвестирали това, което са
заявили за последните 3 години, а какви увеличения ще поискат ще стане ясно в края на месеца.
„Ако се удовлетворяват исканията за повишаването на цени, то всяка година тя трябва да се повишава двойно, но
комисията отхвърля. Сделката и евентуално прехвърляне на акциите към нов собственик, няма да повлияе на цената на
електроенергията”, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов.
Под прозорците на комисията имаше протест под мотото "Няма да бъдем роби на Гинка".
Недоволните, организирани от бившия депутат Велизар Енчев, се заканиха да протестират всяка сряда, докато сделката за
ЧЕЗ не бъде отменена, а от регулатора отново обясниха, че нямат подобни правомощия.
Karieri.bg
√ Какво търсят работодателите в завършилите MBA?
Работата с разнообразни хора и управлението на времето са сред най-ценените от работодателите качества
MBA обучението се променя с бързи темпове, а с него и търсенето на кадри с бизнес диплома, както и очакванията на
работодателите към тях. Не е тайна, че скокът в кариерата е основен мотиватор за желаещите да завършат магистратура
по бизнес администрация. От друга страна, MBA обучението е времеемко и често пъти доста скъпо начинание. Затова е
логичен стремежът на завършилите да заемат работата мечта възможно най-бързо.
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За жалост, образователната степен сама по себе си не е гаранция за успех. Това, което придава истинска стойност на
дипломата, са качествата на професионалиста, чието име е изписано на нея. Но все пак кои са уменията, които могат да
помогнат на завършилите MBA да се реализират по желания от тях начин?
Проучване на изданието Financial Times от лятото на 2017 г. дава изненадващ отговор на този въпрос. Според
информацията, събрана от 48 водещи компании от 12 индустриални сектора, най-търсените качества излизат извън
сферата на предметите, централни за обучението в MBA програмите, като маркетинг, финанси и др. Запитаните
работодатели трябвало да класират 29 т.нар. "меки" и "твърди" умения спрямо степента на тяхната важност и трудността
да бъдат наети кандидати, които ги притежават. Те посочили като най-ценни пет компетенции, спадащи по-скоро към
сферата на меките умения:
- способност за работа с хора с разнообразен профил
- възможност за управление на времето и умение за определяне на приоритети
- разбиране за ефекта на дигиталната среда върху бизнеса
- способност за изграждане, поддържане и разширяване на мрежа от хора
- умение за разрешаване на сложни казуси.
Интересно е, че 1 от 3 запитани работодатели е посочил като най-дефицитна при завършилите магистратура по бизнес
администрация способността да управляват ефективно времето си.
В такъв случай кои са най-маловажните умения за притежателите на MBA диплома според бизнеса? Част от резултатите
тук също се разминават с очакванията:
- специализирани маркетингови умения
- комплексни статистически умения
- умения за управление в сферата на околната среда и корпоративната социална отговорност
- специализирани умения по програмиране
- специализирани финансови умения.
На какво обаче се дължи подобно разминаване?
Financial Times посочва като основна причина т.нар. "разлика във възприятията" (perception gap – англ.). Най-просто
обяснено, това означава, че работодателите от някои сектори не припознават като нужда наличието на дипломирани MBA
кадри на ръководни позиции. Според тях магистратурата по бизнес администрация не учи на правилните умения, посочват
авторите на статията. Дали това наистина е така обаче е тема на широко обсъждане.
Реакцията на бизнес училищата спрямо подобни тенденции не е учудваща. Те отговарят на ситуацията на пазара на труда
най-вече чрез засилени маркетингови активности, насочени към промотирането на MBA дипломата сред потенциалните
работодатели.
А какви са изводите за вече завършилите и тези, които желаят да се обучават в MBA програма? Експертите ги съветват да
не се отказват от стремежите си и да се отнасят сериозно към обучението по бизнес администрация, като в същото време
да търсят възможности за усъвършенстване на уменията, специфични за сектора, в който искат да се реализират. И в
никакъв случай да не подценяват меките умения.
Днес+
√ България е в топ 10 на страните в света, в които намирането на кадри е най-трудно
Многократно бизнесът у нас е предупреждавал, че основният недостатък на икономиката е липсата на квалифицирани
кадри. Работодателите дори твърдят, че този проблем ще се задълбочава в бъдеще.
Според оценката консултанстката компания ManpowerGroup дефицитът на работна ръка вече е сериозен риск за пазара
на труда в страната. Нещо повече, в свой нов доклад от компанията посочват, че България е сред 10-те държави в света, в
които работодателите имат най-големи затруднения в намирането на служители.
От документа става ясно, че това важи за 62% от фирмите на българския пазар. По този показател ние сме в една група с
още няколко държави от региона - Румъния, Турция, Гърция и Унгария.
На първо място в света е Япония, където 86% от компаниите изпитват затруднения в намирането на подходящи кадри. За
азиатската държава този висок процент се обяснява с това, че там населението е най-застаряващото в света.
След нея е Тайван, а на трето място е Румъния, в която 72 на сто от работодателите са възпрепятствани в подбора на кадри.
Четвърта е Хонконг, а пета - Турция. В топ 10 влизат още Аржентина и Израел.
От Manpower посочват, че в глобален мащаб 6 от 9 големи глобални икономики са били изправени пред същия проблем
между 2015 и 2016 година.
Най-голям ръст на компаниите, които не могат да намерят кадри, е отчетен в САЩ, като през 2015 година това се е отнасяло
за 32% от работодателите до 45% през тази година.
Dnevnik.bg
√ България дели с Хърватия лидерството по ръст на автопазара в ЕС от началото на годината
България и Хърватия са страните в ЕС с най-голям ръст на продажбите на нови леки автомобили за януари и февруари,
показва разпространените днес данни от Асоциацията на производителите на автомобили в Европа. В двете страни
търсенето е скочило с по 39.5%.
Прави впечатление, че в 4.2-милионна Хърватия продажбите са 7573, а у нас - 5024. Сериозен ръст за януари и февруари
демонстрират още Гърция (34.9%) и Румъния (33.6 на сто).
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Като цяло в страните от ЕС търсенето на нови автомобили от началото на годината се повишава с 5.8%, като са купени 2
378 965 коли. Почти на всички пазари се забелязва ръст в покупките, като изключение правят само Великобритания (‐5.1%),
Ирландия (-3.5%) и Швеция (-1.5%).
От големите пазари най-сериозно се показва броят на сделките в Испания (+16.4%), следват Германия (+9.5%) и Франция
(+3.4%). За 2017 година България приключи на трето място по ръст на продажбите на нови автомобили с доставените 31
244 леки коли. Това все пак е далеч от нивата преди кризата от 2009 година, когато сделките гонеха 60 хиляди.
√ За последните десет месеца няма сигнали за кражби на фирми
"Има отделни единични случаи на опити за кражба на фирми, но не се е стигало до вписване. Нямаме пуснати жалби,
което е изключително добра новина", каза шефът на Агенцията по вписванията
За последните 10 месеца в Агенцията по вписванията няма сигнали за кражба на фирми, съобщи изпълнителният й
директор Зорница Даскалова по време на българско-немска кръгла маса, информира news.lex.bg.
"Има отделни единични случаи на опити за кражба на фирми, но не се е стигало до вписване. Нямаме пуснати жалби, което
е изключително добра новина", каза тя.
"Темата с т.нар кражба на фирми беше изключително болезнена за обществото преди около две години. С направените
промени в Търговския закон, с които се въведе нотариалната заверка на подпис и съдържание на дружествени документи,
това престъпление беше възпрепятствано. Важно е да се подчертае какви са отговорностите на нотариусите и как те могат
да работят по-добре с информационните системи", заяви от своя страна председателят на Нотариалната камара Димитър
Танев.
Форумът се проведе в София и беше организиран именно от камарата, а на него присъстваха и председателят на
Нотариалната камара на Германия д-р Йенс Борман, зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова, съдията от
Върховния касационен съд Красимир Влахов и студенти по право.
Йенс Борман заяви, че в Германия броят на кражбите на фирми е нула. И коментира положението в България: "Аз мисля,
че наистина е налице голям напредък. Особено в дружественото право, защото вече се изисква абсолютно задължително
нотариална заверка, която не се разпростира само върху заверка на подписа, но и върху съдържанието. По този начин
наистина е поставена основата за надежден и сигурен регистър. Механизмът със есемес известяването е добър, но
недостатъчен. Защото трябва наистина да има една надеждна проверка на самоличността на лицата, които извършват
действията. Също така трябва да се направи една правна проверка на всички предходни действия. Тук не става дума само
да се защити обществото от това да бъде открадната идентичност, а става въпрос и за сигурност на лицата, които участват
в дадено дружество, за служителите, а и за бъдещите му партньори. Те трябва да са наясно, че всяка сделка, сключена с
това дружество, ще бъде валидна. Ролята на нотариуса е да гарантира тази сигурност."
Industryinfo.bg
√ България си сътрудничи с Катар за изграждане на газова инфраструктура
България ще си сътрудничи с Катар при изграждането на нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран
природен газ. Тя ще се използва за доставки от Катар до региона на Югоизточна Европа, включително и България.
Министерство на енергетиката на България и министерството на енергетиката и индустрията на Катар сключиха
Меморандум за разбирателство, в рамките на който двете държави ще подкрепят участието на националните си
енергийни компании в съвместни проекти. Ще бъдат разгледани конкретни варианти за съвместни дейности като
създаване на смесена компания и други механизми.
Предвижда се още смесена българо-катарска работна група да работи за задълбочаване на двустранното партньорство в
енергетиката. Активизирането на двустранното партньорство е в синхрон със стремежа на България за диверсифициране
на източниците и маршрутите за газови достави, съобщиха от Министерския съвет.
БНР
√ Хърватия и България отчитат увеличение на туристообмена
България и Хърватия констатират увеличение на туристообмена. Сред чуждестранните туристи хърватските са на 35-о
място по численост у нас и през миналата година отбелязват ръст от над 26 на сто. Хърватия попада на 20-о място сред
избираните дестинации за пътешествия от българските туристи. През тази година се очаква взаимният интерес да нараства,
като туроператорите предлагат разнообразни нови програми.
Българските туристи в Загреб се увеличават с всяка година, със задоволство отбелязва Лука Бенко от туристическата
организация на града:
"През 2017 година имахме 33 000 пристигания от България, а туристите са реализирали повече от 44 000 нощувки, което е
забележително число за българския пазар. Българите са на 11-о място по брой сред останалите чуждестранни туристи.
Загреб е разположен на пътя за Централна Европа и обикновено, когато българите пътуват към Венеция, Милано или в
посока Унгария, остават една нощ в Загреб. Пролетта или есента е предпочитаното време за пътуване в Хърватия".
През тази година туроператорите предлагат нови посоки за пътешествия до Хърватия, съобщи Емилия Владимирова,
представител на туроператорска агенция:
"Има чартърна програма, която е до Истрия. Това място не е толкова познато, поради липсата на регулярни полети, но
притежава изключително красиви заливи и градчета".
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3e-news
√ Уебсайт на ЕК ще сравнява цените на трансгранични доставки при пазаруване онлайн
ЕП прие нови правила относно цените на услугите за доставка на колетни пратки като част от пакета за
електронна търговия
Европейският парламент прие нови правила за по-ясната информация относно цените на услугите за доставка на колетни
пратки, които трябва да помогнат за увеличаване на доверието на потребителите в трансграничните покупки и доставки.
Новите правила са част от пакета за електронна търговия.
Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки ще трябва да предоставят своите тарифи с цел включване в
предварително определен списък с най-често използвани услуги. Европейската комисия ще публикува цените на
специален уебсайт, което ще позволи на потребителите и предприятията да сравняват тарифите за местни и трансгранични
доставки между различни държави членки, както и между различни доставчици, и да избират най-изгодното
предложение. Очаква се, че новият регламент ще подпомогне лоялната конкуренция и по този начин ще насърчи
намаляването на необоснованите разлики между тарифите.
Според публична консултация на Европейската комисия от 2015 г. над две трети от потребителите са се отказвали да
направят онлайн покупка, защото цената на трансграничната доставка им се е сторила прекалено висока. Проучване от
същата година показва, че цените на трансграничните колетни пратки са средно три до пет пъти по-високи от съответните
национални услуги за всички продукти.
Докато гъсто населените градски райони и предприятията с голям оборот привличат конкуренция в сектора на доставката
на колетни пратки, малките и средните предприятия и хората в отдалечените райони са изправени пред много ограничен
избор и високи цени.
Правилата също така дават право на националните органи да оценяват тарифите за предоставяне на услуги за
трансгранична доставка на колетни пратки, които са предмет на задължението за универсална услуга, но изглеждат
необосновано завишени.
Те наблягат в по-голяма степен върху предоставянето на информация на потребителите, извършващи трансгранични
покупки, относно цените, възможностите за трансгранична доставка и политиката за разглеждане на оплаквания
По-добър надзор на сектора на колетните пратки
Операторите също така ще трябва да оповестяват пред националните органи своя оборот, броя на доставените колетни
пратки, броя и статута на служителите си, информация относно подизпълнителите и процедурите за разглеждане на
оплаквания. Това ще спомогне за придобиването на по-добра представа за развитието на този разрастващ се сектор и за
идентифицирането на възможна неефективност на пазара.
Доставчици с по-малко от 50 служители и с дейност само в една страна са изключени от разпоредбите.
„Новите правила са важен елемент от стратегията за цифров единен пазар на Европейската комисия, която трябва да
подпомогне растежа на електронната търговия като част от една модерна и справедлива социална Европа. Те ще
спомогнат за повече прозрачност на цените и трудовите практики, както и ще допринесат за по-изгодни условия за
потребителите и малките предприятия, използващи трансграничната доставка на колетни пратки,“ заяви Люси Андерсън
(С&Д, Великобритания).
Според Ева Майдел (ЕНП, България) отключването на потенциала на дигиталната търговия минава през намирането на
работещи решения за физическата доставка на колетни пратки в целия ЕС. "Следователно предложеният регламент е от
изключителна важност не само за потребителите, но най-вече за малките и средни предприятия, които искат да работят с
клиенти в цяла Европа. Търсеният ефект е прозрачност при образуването на цените на доставките, възможност за избор
на доставчици на международни пратки и повече иновации в сектора“, коментира Майдел.
За да влязат в сила новите правила, договорени през декември 2017 г. от преговарящите от Парламента и Съвета, сега е
необходимо и одобрението им от Съвета на министрите.
Fermer.bg
√ Откриха Център за качеството на храните в Страсбург
Той е изцяло финансиран от ЕК
Център за знания за измамите с храни и качеството на храните отвори врати в Страсбург. Новото звено ще бъде
управлявано от Съвместния изследователски център и ще бъде финансирано изцяло от Европейската комисия (ЕК).
Центърът за знания представлява мрежа от експерти на Комисията и външни експерти, която ще подкрепя институциите,
определящи политиката на ЕС, и националните органи, като осигурява достъп и обмен на актуални научни познания
относно въпроси, свързани с измамите с храни и качеството на храните, съобщиха от пресцентъра на ЕК.
Съмненията относно измамите с храни и качеството на храните подкопават доверието на потребителите и вредят на цялата
верига на предлагане на храни в Европа — от земеделските производители до търговците на дребно.
Последните случаи на измами с храни включват маслиново масло, вино, мед, риба, млечни продукти, месо и птици. Освен
това потребителите може да са изложени на нелоялни търговски практики, по-специално във връзка с хранителни
продукти със значителни разлики в състава, които обаче се предлагат на различни пазари с подобна опаковка.
Центърът за знания за измамите с храни и качеството на храните ще има следните функции:
• ще координира дейностите по надзор на пазара, например относно състава и вкусовите характеристики на храните,
предлагани с една и съща опаковка и марка на различни пазари в ЕС;
• ще управлява система за ранно предупреждение и информация за измамите с храни, например чрез мониторинг на
медиите и предоставяне на тази информация на обществеността;
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• ще свързва информационните системи на държавите членки и Комисията, например бази данни, в които се описва
съставът на някои продукти на хранително-вкусовата промишленост с висока стойност като виното или маслиновото масло;
• ще генерира специфични за всяка страна знания, например чрез картографиране на компетентностите и лабораторната
инфраструктура в държавите членки.
Profit.bg
√ Корпорациите плащат по-малко данъци спрямо десетилетие назад
Големите мултинационални компании плащат значително по-малко данъци спрямо периода от преди финансовата криза,
която настъпи през 2008 г.
Десетилетието на правителствени усилия за свиване на дефицита и реформиране на данъчната система изглежда е
подминало големите компании, сочат изчисления на Financial Times.
Ефективната данъчна ставка - дялът от печалбата, който отива за данъчни плащания, според отчетите на компаниите, е
спаднал с 9% (два процентни пункта) спрямо 2008 г. насам.
Това се случва на фона на усилията на националните правителства да пресекат практиките за избягване на данъци.
Смъкването на корпоративните данъци в отделните държави обяснява само половината от отчетения спад в данъчните
задължения, което означава, че мултинационалните компании успяват да изпреварят усилията за затягане на данъчната
събираемост.
FT е изготвил изводите си на база преглед на финансовите отчети от последните 25 години на 10-те най-големи публични
компании по размер на пазарната им капитализация във всеки от деветте сектора.
Данъчните задължения на 10-те мултинационални компании с най-много налични средства държани в чужбина също
попадат в сметката
Резултатът от всичко това показва, че корпоративният принос към публичните финанси е намалял спрямо 2008 г. като
пропорция от печалбите.

Ефективна корпоративна данъчна ставка по сектори (%); източник: FT, S&P Capital IQ
В дългосрочен план картинката е още по-интересна, тъй като ефективните корпоративни данъчни ставки са намалели с 1/3
спрямо 2000 г., от 34% до 24%.
По думите на Михир Десай, професор по финанси и право в Харвардския университет, въпреки че има видими и шумни
кампании за затягане на данъчната събираемост, през периода се наблюдава сериозно смъкване на данъчните ставки,
както и практики за данъчни облекчения в сферата на интелектуалната собственост, които влияят на динамиката на
данъчната събираемост.
„Наречете го велика ирония или лицемерие, но определено е едното от двете“, казва Десай.
От периода на финансовата криза до сега средната ефективна данъчна ставка е намаляла с около 13% за най-големите
технологични и индустриални компании, сочи проучването на FT.
Данните показват, че през периода в държавите от Организация за икономическо сътрудничество и развитие се наблюдава
тенденция за смъкване на корпоративните данъчни ставки, на фона на повишаване на данъчната тежест за потребители и
работници.
От 2008 г. държавите са намалили основните си корпоративни данъчни ставки с 5%, докато осигуровките, свързани с
пенсионната система, са нараснали с 6%, сочат изчисления на база данните на KPMG.
„Това е състезание между правителствата и не виждам как някога ще спре“, казва Майкъл Деверю, професор по
корпоративно облагане в Оксфордския университет. По думите му, последното смъкване на основните корпоративни
данъчни ставки в САЩ ще подхване горепосоченото състезание.
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Европейският комисар по данъчната политика Пиер Московиси посочва, че държавите имат свободата да определят сами
корпоративните си данъци, но подчертава, че ще е нужна международна данъчна реформа.
„Нека не правим грешка: не основните корпоративни данъчни ставки провокират данъчно избягване и агресивно данъчно
планиране. Това идва от схеми, които улесняват прехвърлянето на печалбите“, казва той.
Политическата вола за пресичане на тези практики за прехвърляне на печалбите в страни с ниски данъчни ставки е силна,
още повече, че в светлината на прожекторите попаднаха компании, като Apple, Google и Amazon.
Данните показват, че много големи технологични компании плащат значително по-ниски данъци върху печалбата си,
натрупана в чужбина, отколкото върху тази, генерирана на домашните си пазари. Самите компании посочват, че не
нарушават законите и плащат толкова, колкото се изисква.
Към края на миналата година американските компании притежаваха близо 2.6 трилиона долара под формата на
необложени налични средства, които се съхраняват в чужбина, сочат данните на Института по данъчно облагане и
икономически политики.
Данъчните промени, които въведе Тръмп, обложиха тези пари с еднократен данък в размер на 15.5%. На фона на това,
САЩ намали корпоративния данък от 35% на 21%.
Еднократният данък донесе на Вашингтон приходи в размер на 400 мрлд. долара, но смъкването на основната
корпоративна данъчна ставка спести на бизнеса 500 млрд. долара.

Manager.bg
√ Китай наложи рекордна глоба за манипулиране на борсови котировки
Китайският регулатор на фондовите пазари наложи най-високата глоба в своята история - 5,5 милиарда юана (700 милиона
евро), на компания, обвинена в манипулиране на котировките, съобщи Франс прес.
Това става в момент, когато китайските власти полагат усилия да противодействат на финансовите рискове в страната,
където задлъжнялостта бързо нараства.
Китайската комисия за регулиране на финансовите пазари (CSRC), която беше обвинена, че се е оказала неподготвена по
време на борсовия срив в Китай през лятото на 2015 година, наложи глобата на логистичната група Beibadao, чиято
централа се намира в източния китайски град Сямън. Beibadao натрупала печалба от 945 милиона юана (120 милиона евро)
чрез манипулиране на котировките на няколко китайски банки при листването им на борсата, посочва регулаторът.
В годишната си реч в началото на март пред парламента премиерът Ли Къцян постави борбата с финансовите рискове сред
"трите решителни битки", които възнамерява да води неговото правителство, включващи също борба срещу
задлъжняването и замърсяването на околната среда. Миналата година председателят на борсовия регулатор Люй Шъюй
разкритикува измамниците, които поглъщат спестяванията на малките вложители. "На капиталовите пазари, когато човек
е финансов магнат, никога не е много далеч от състоянието на финансов крокодил", каза той пред журналисти.
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