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Прокуратурата чисти Гешев с 
хвалба за открити 38 тайни сметки

МАРТИН ГЕОРГИЕВ

11 души, заемащи висши пуб-
лични длъжности, и 27 магистра-
ти са укрили, че притежават бан-
кови сметки в чужбина, съобщи 
пресцентърът на прокуратурата 
в четвъртък надвечер, само час 
след като бяха публикувани до-
кументи в сайта actualno, според 
които единственият кандидат за 
главен прокурор Иван Гешев е 
изпрал над 4 млн. швейцарски 
франка през банки в Швейцария 

и Монако.
Прокуратурата опроверга съ-

общението за Гешев и заяви, че 
документите са фалшиви. Заед-
но с това за първи път съобщи 
междинни резултати от провер-
ката за недекларирани сметки в 
чужбина, която започна през май. 
Открити са тайни сметки на 11 
души, заемащи публични длъж-
ности, както и на 27 магистрати. 
Тепърва НАП ще ги проверява.

Още – на 4-а стр.
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На 9-а стр.

Юнкер изпра 
България и 
накисна Румъния

Под обществен на-
тиск Сметната 
палата възстано-

ви важни данни от одита 
си, който бе публикуван 
преди около месец, а ня-
колко дни по-късно Смет-
ната палата изненадващо 
изтри голяма част от съ-

пътстващите таблици с 
информация за просроче-
ните публични вземания 
и извършените мерки по 
тяхното събиране. Тогава 
обяснението бе, че зали-
чаването се наложило, 
тъй като има данъчна 
тайна. 

Възстановени са всич-
ки данни, за които про-
верката показа, че не са 
данъчно-осигурителна 
информация или лични 
данни, обясни пред „Ме-
диапул“ председателят на 
Сметната палата Цветан 
Цветков. 
Както писа в. „Сега“, 

от съпътстващите одита 
приложения става ясно, 
че НАП е отписала като 
несъбираеми над 10 млрд. 
лв. публични вземания 
до 2016-а. Причина за 
впечатляващата сума оп-
ростени задължения към 
хазната е законова промя-
на в началото на 2016 г., 

която позволи служебно 
отписване на всички дър-
жавни вземания с изте-
къл 10-годишен давностен 
срок.
Особено обезпокоител-

но в заличените и вече 
възстановени в одита на 
Сметната палата данни е, 
че към началото на 2017 
г. НАП има да събира ко-
лосална сума просрочени 
данъци и вноски  -  29.780 
млрд. лева. Още по-тре-
вожно е, че 53% от тях 
са класифицирани като 
трудносъбираеми, а 32% 
- като несъбираеми. Това 
са задължения на фирми 
фантоми, на дружества с 

прекратена регистрация, 
регистрирани на името 
на клошари, покойници, 
социални слаби и т.н. Ог-
ромната сума включва 
вземания, установени с 
ревизионни актове, свър-
зани най-вече с измами 
по ДДС.
През 2016 г. са били 

прекратени изпълнител-
ните производства за 
натрупани през години-
те несъбрани вземания 
от НАП и други инсти-
туции, предявени за съ-
биране в Агенцията по 
държавни вземания. Над 
92 на сто от отписаните 
вземания на НАП са ук-

рити или недекларирани 
задължения, повечето от 
тях установени при ре-
визии и категоризирани 
като трудно- или несъ-
бираеми. Става дума за 
заличени търговци или 
починали физически ли-
ца, за които не са уста-
новени наследници, за 
граждани и фирми без 
имущество и активи, 
срещу които да се насо-
чи принудителното из-
пълнение. Близо 54 на 
сто от всички отписани 
вземания представляват 
начислени лихви за заба-
ва на плащането. 
(Продължава на 4-а стр.)

МИЛА КИСЬОВА

НАП смята да отпише 85% от несъбраните след 
2017 г. данъци. Общо те са  29.780 млрд. лева, а част-
та, която ще бъде отписана, е около 20 млрд. лева. 
Това стана ясно от одита на Сметната палата на 
дейността на НАП по събирането на данъци, осигу-
ровки и всички останали държавни вземания в пери-
ода 2013-2016 г. Размерът на несъбраните данъци е 
малко над половината бюджет на държавата.

НАП смята да отпише 20 млрд. лв. 
данъци като несъбираеми
По-голямата част е натрупан ДДС от фирми фантоми и дружества, собственост на клошари

Раздразнен от критиките на „Репортери без граници“ за състоянието на свободата на словото и медиите в 
България, премиерът лансира идеята си „Български пощи“ да поемат разпространението на вестниците и 
списанията у нас. Идеята му е прах в очите на Европа, а хора от разпространителския бранш коментираха, че 
така ще бъдат спестени месечно по 100 000 лв. за транспортиране на изданията на дистрибуторските фирми, 
свързани с Делян Пеевски. 
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СНИМКА: БГНЕС

Евро 1.95583

USD 1.75837 (0.0011)
CHF 1.77738 (0)
Злато 2627.97 (18.62)
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