Асоциация на индустриалния капитал в България
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√ Финансовата стабилност на пенсионната система обсъди бизнесът с евродепутати
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Осигуряването на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на
пенсиите, подобряването на социалния диалог в страната, както и младежката заетост и създаването на повече и подобри работни места са част от темите, които бяха обсъдени днес на среща между представители на Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ) и делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейски
парламент.
В срещата от страна на АИКБ взеха участие г-н Румен Радев - заместник-председател на Управителния съвет, доктор
Милена Ангелова - главен секретар и Ивелин Желязков - директор „Тристранно сътрудничество" на Асоциацията.
Европейският парламент беше представен от председателя на парламентарната комисия Pervenche Berès (С&Д,
Франция), както и трима нейни членове - Csaba Őry (ЕНП, Унгария), Edit Bauer (ЕНП, Словакия) и Alejandro Cercas (С&Д,
Испания).
Като важни стъпки и действия, които трябва да се предприемат за подобряване на финансовата устойчивост и
жизнеспособност на пенсионната система, представителите на Асоциация на индустриалния капитал в България
предложиха премахване от пенсионната система на всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос,
извършването на задължителен преглед на всички професии и длъжности, които ползват правата за ранно
пенсиониране, както и привеждане на размера на осигурителните вноски за служителите от отбраната и сигурността в
съответствие с времето за получаване на пенсията, размера на пенсията и средствата за обезщетения при
пенсионирането им.
Акцент беше поставен и върху мерките за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия
сектор, в т.ч.: приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определянето на размера на
пенсиите, осъществяването на последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии, и не на
последно място - премахване на т. нар. „таван" на пенсиите и повишаване събираемостта от осигурителни вноски.
Ето и позицията на АИКБ по тре от обсъжданиет теми:
1. Осигуряване на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система и подобряване на адекватността на
пенсиите
По виждането на АИКБ, основният проблем на Българя в тази сфера произтича от факта, че в системите за отбрана и
сигурност твърде много лица имат възможност да се пенсионират в ранна възраст, което ненужно обременява
пенсионната система.
Предложенията на Асоциацията за подобряване на финансовата устойчивост и жизнеспособност на пенсионната
система в обобщен вид са:
1. Премахване от пенсионната система на всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос.
2. Преглед на всички професии и длъжности, които ползват правата за ранно пенсиониране, включително и за
длъжностите на лицата по чл. 69 от КСО, с оглед на отпадане на условията за ранно пенсиониране за работещите в тези
системи, които не полагат специфичния за тях труд.
3. Увеличаване размера на осигурителните вноски за служителите от отбраната и сигурността с процент, определен с
актюерските разчети, отчитащ времето за получаване на пенсията, размера на пенсията и средствата за обезщетения
при пенсиониране.
4. Отделяне в самостоятелни фондове към бюджета на ДОО на пенсиите за работещите в системата на отбраната и
сигурността и за работещите при условията на първа и втора категория труд.
5. Мерки за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия сектор, в т. ч.:
- Приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определянето размера на пенсиите;
- Последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии;
- Премахване на т. нар. „таван" на пенсиите;
- Повишаване събираемостта от осигурителни вноски.
6. Преминаване на ТЕЛК към Националния осигурителен институт като мярка за въвеждане на ефективен контрол и
ограничаване на възможностите за корупционни практики при отпускането на пенсии за инвалидност.

7. Намаляване на лихвите по вземанията на Националния осигурителен институт и допълнително задължително
пенсионно осигуряване, включително и обсъждане на възможностите за събиране на закъснели плащания без лихви.
8. Премахване на доплащанията за трудов стаж (т.н. класове) и в частния сектор е предложение на АИКБ от 2005 г. На 19
.11. 2011 г. чрез медиите Асоциацията огласи предложението си планираното премахване на класовете в публичния
сектор да се разпространи и в частния.
9. Въвеждане на лични осигурителни вноски за всички държавни служители.
10. Включване в бюджетите на министерствата на средствата за социално осигуряване на държавните служители,
предоставяни от държавния бюджет и прилагане на всички законови разпоредби за санкции при невнасяне в срок на
дължими осигурителни вноски.
2. Социален диалог - настояща ситуация
АИКБ участва активно в процедурата по договаряне на минимални осигурителни доходи (МОД) за 2013 г., в резултат на
която бяха сключени 58 споразумения за 1 380 000 осигурени лица, като бе договорено общо увеличение на МОД с 4,2
%. Представителни браншови организации - членове на АИКБ не участваха в преговорите за договаряне на МОД за 2013
г. за общо 16 икономически дейности, тъй като не получиха информация за реда на тяхното провеждане, въпреки
писмено заявените интерес и желание, за което синдикатите бяха уведомени. В тази връзка АИКБ писмено информира
Министъра на труда и социалната политика за своето несъгласие със сключените споразумения за договаряне на МОД в
тези икономически дейности. В отговор, Министърът на труда се съгласи, че е необходимо усъвършенстване на
процедурата.
АИКБ се обявява против увеличаването на МОД в секторите, в които няма постигната договорка между социалните
партньори, или в които не са взели участие всички браншови организации - членове на социални партньори. В случай, че
социалните партньори се съгласят с позицията на АИКБ, то тогава общото договорено увеличение на МОД би било 3,3 %
- позиция, която е отговорна и разумна с оглед на набиращата отново сили икономическа криза.
В обобщение, следва да отбележим, че Асоциация на индустриалния капитал има представителни на национално
равнище браншови организации на работодатели за общо 48 икономически дейности (АИКБ е единствената
представителна работодателска организация в България, която е представена в повече от половината икономически
дейности). Браншовите организации - членове на АИКБ са подписали споразумения за договаряне на МОД за 2013 г. за
общо 17 икономически дейности.
По отношение на определянето на минимална работна заплата, АИКБ отстоява позицията такава да бъде определяна
административно само за заетите в бюджетната сфера. За заетите в реалния сектор, Асоциацията настоява минималната
работна заплата да бъде договаряна по икономически дейности, съгласно установената практика за договаряне на МОД.
Още повече, че договарянето на МОД изчерпи своята ефективност като мярка за ограничаване на неформалната
икономика.
Ограничаването на неформалната икономика е сериозен инструмент за преодоляване на последствията от
икономическата криза. АИКБ работи системно за това, включително и изпълнявайки проект „Ограничаване и превенция
на неформалната икономика", финансиран със средства от ЕСФ. В неговите рамки се осъществяват редица дейности за
разкриване на формите и моделите на проявление на неформалната икономика и идентифициране на причините и
количествените характеристики на проявлението на това явление, с цел прекратяването му. В изпълнение на проекта
функционира система за измерване на риска от наличието на неформална икономика, включително посредством
съставен Композитен индекс за диагностика и превенция на неформалната икономика.
3. Младежка заетост и създаване на повече и по-добри работни места
През месец юни 2012 г. АИКБ, заедно със социалните партньори, сключиха с Правителството на Република България
Национално споразумение "Първа работа", което цели насърчаване на младежката заетост. АИКБ счита, че абсолютно
необходимо условие за успешното осигуряване на първа работа е профилите по специалности и приемът в тях да са
съобразени с икономическата среда в страната, с потребностите на бизнеса от кадри по професии. Това може да се
реализира единствено при постоянно партньорство между държава, работодатели и образователни институции средни, професионални и висши училища.
Като входяща база данни могат да се ползват натрупаните в НАП и НОИ данни за това точно на какви позиции биват
наемани младежите на първа работа, като се извършат анализи по регионален, браншови и професионален признак и се
разкриват секторите с явен дефицит на нови кадри. Тези анализи могат да бъдат допълнени от серия представителни
проучвания, така че да се създаде единна система за прогнозиране на потребностите от човешки ресурси, която да бъде
динамично прецизирана.
На нейна основа трябва да се адаптират учебните програми, както и приемът по професионални направления и
специалности, като държавата и социалните партньори заедно изработят мерки за стимулиране на младежите при
избор на перспективни специалности, респективно за „отлив" от модерни специалности, за които реализацията е
ограничена. Специалностите, които бъдат определени като стратегически за развитието на икономиката и на
определени сектори, както и онези, в които България има конкурентни предимства, или е определила като приоритетни,
да получат статут на защитени.
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√ АИКБ обсъди с делегация от ЕП пенсионната система и младежката заетост
http://www.chambersz.com/news/9745-aikb-delegaciya-ep-pensionnata-sistema-i-mladezhkata-zaetost
Осигуряването на дългосрочна финансова стабилност на пенсионната система, подобряване на адекватността на
пенсиите и на социалния диалог в страната, на младежката заетост и създаването на по-добри работни места, са сред
темите, които бяха обсъдени на среща между представители на Асоциация на индустриалния капитал в България (ИАКБ)
и делегация на Комисията по заетост и социални въпроси на Европейски парламент.
В срещата от страна на АИКБ взеха участие Румен Радев – заместник-председател на Управителния съвет, доктор
Милена Ангелова – главен секретар и Ивелин Желязков – директор Тристранно сътрудничество на Асоциацията.
Европейският парламент беше представен от председателя на парламентарната комисия Pervenche Berès (С&Д,
Франция), както и трима нейни членове - Csaba Őry (ЕНП, Унгария), Edit Bauer (ЕНП, Словакия) и Alejandro Cercas (С&Д,
Испания), съобщиха от пресцентъра на ИАКБ.
Като важни стъпки и действия, които трябва да се предприемат за подобряване на финансовата устойчивост и
жизнеспособност на пенсионната система, представителите на Асоциация на индустриалния капитал в България
предложиха премахване от пенсионната система на всички плащания, които не са свързани с осигурителния принос,
извършването на задължителен преглед на всички професии и длъжности, които ползват правата за ранно
пенсиониране, както и привеждане на размера на осигурителните вноски за служителите от отбраната и сигурността в
съответствие с времето за получаване на пенсията, размера на пенсията и средствата за обезщетения при
пенсионирането им.
Акцент беше поставен и върху мерките за повишаване доверието към пенсионната система и намаляване на сивия
сектор, в т.ч.: приносът към осигурителната система да бъде основен критерий при определянето на размера на
пенсиите, осъществяването на последователна политика за едновременна актуализация на всички пенсии, и не на
последно място - премахване на т. нар. „таван на пенсиите и повишаване събираемостта от осигурителни вноски.
republika.bg
√ Велев: Минимални заплати по браншове
http://republika.bg/index.php?id=49677
Правителството трябва да определя минималната работна заплата само в бюжетната сфера, а в реалния сектор тя
следва да бъде договаряна по браншове между социалните партньори. Това каза председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал Васил Велев.
Трябва да има договаряне на минималните заплати. Много е различна ситуацията в металургията и текстила, например.
На едното място може да е малко 500-600лв, а на другото 310 да е много, обясни Велев.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Капитал
√ Още правила за всички
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/09/28/1915331_oshte_pravila_za_vsichki/?ref=novo24
Българите имат вътрешна дилема. Те едновременно харесват Германия и твърдата ръка на канцлера Ангела Меркел, но
в същото време са най-благосклонно настроеният народ спрямо Гърция - олицетворение на съпротивата срещу
антикризисния подход на Берлин. Това показва наскоро проведеното проучване Transatlantic Trends за начина, по който
американците и европейците възприемат света днес.
Тези противоречиви възгледи явно се пренасят и на родно ниво. Доказателство е дебатът около законопроекта за
публичните финанси, който догодина ще замени Закона за устройството на бюджета. Новият акт трябва да регулира
всички финансови взаимоотношения между държавните институции и да ги направи по-прозрачни. И в същото време да
гарантира, че дългосрочно България ще се държи като фискална отличничка – с нисък дълг и малък бюджетен дефицит.
Министерството на финансите веднъж преработи проекта с цел да отговори на някои от направените препоръки към
него. Сега текстът беше приет и от Министерския съвет, но критиките към него продължават и са в тон със същата
вътрешна дилема: част от тях искат повече финансова свобода за местните власти, а други – допълнителни мерки, които
да гарантират спазването на бюджетните ограничения от всички институции.
Нужни са още ясни и строги правила...
Първият драфт на законопроекта събра най-много критики от икономисти именно заради оставените вратички за
заобикаляне на иначе строгите фискални правила (виж карето). И въпреки че екипът на финансовия министър Симеон
Дянков допълни първоначалният вариант, съмненията, че заложените в него ограничения са твърде общи, остават.
"Посочено е, че при дефицит трябва да се вземат мерки той да се намали, но няма повече конкретика, нито срокове. От
една страна, е хубаво да има свобода на действията, но от друга, тълкуването на закона в България обикновено води до
повече проблеми", казва Калоян Стайков от Института за пазарна икономика.
Подобни са и забележките на Международния валутен фонд (МВФ), чиито представители в момента са в България за
традиционния икономически преглед. Според "Капитал Daily" в официално писмо експертите от фонда препоръчват на
българското правителство да гарантира спазването на фискалните правила с допълнителни мерки в закона. Конкретното

предложение е да се заложи система, която да не допуска големи просрочия. Отделно се призовава и за по-точно
прогнозиране на рисковете, които крият за бюджета държавно гарантираните заеми, в случай че длъжниците им не
могат ги обслужат и се наложи активиране на държавната гаранция.
Друг пропуск на проекта според икономистите и според фонда е, че бюджетът ще продължи да се отчита на касова
основа (реално похарчено), а не по методологията на Брюксел (поето като ангажимент плащане). Така държавата отново
може да изпадне в ситуацията от 2009 г., когато правителството овладя дефицита на касова основа, но се оказа, че на
начислена основа има дефицит от 4.7% спрямо БВП. Експерти от Министерството на финансите обаче твърдят, че
ежемесечно отчитане на бюджета по методологията на Брюксел може да се въведе трудно. Те казват, че вече е
създадена база, която да гарантира, че в рамките на годината на изпълнението на бюджета може да се следи дефицитът
да не надхвърля допустимите граници.
В преработения вариант на законопроекта липсва и още един важен момент - т.нар. програмно бюджетиране. То трябва
да гарантира, че парите на данъкоплатците се изразходват по най-ефективния начин. Защото и в момента има някакъв
програмен бюджет, но към изготвянето му се подхожда твърде формално. А смисълът на такъв тип организация на
публичните пари е начинът, по който след това държавата се отчита как ги е похарчила - дали са били постигнати
заложените в програмата цели или не. Такъв вид качествена оценка на изразходваните от ведомствата средства обаче
липсва.
...но по-малко концентриране на власт
24 септември трябваше да бъде денят, в който общините да се срещнат с народни представители и да кажат колко
недоволна е местната власт от опитите на финансовото министерство да регулира по твърде рестриктивен начин
общинските бюджети. Организаторите дори се бяха постарали да не поканят на т.нар. Ден на диалога представители на
ведомството. Това своеобразно септемврийско въстание обаче се провали и исканията на местната власт (къде
основателни, къде не съвсем) се размиха в обичайните заявки за повече пари.
Навсякъде из страната представители на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) представиха
документ, който събира недоволството им срещу новия законопроект. Сред критиките към проекта има по-големи:
например, че текущи разходи за местни дейности няма да могат да се финансират чрез дълг от общината, и други подребни: изискването общинската власт да спазва указанията на министъра под заплаха от наказание. Юристи
коментираха пред "Капитал", че това е неприемливо вмешателство в местната власт, която е автономна по конституция
и като изборна такава има право на самоуправление.
"Не зная доколко сте се запознали с първия вариант, но той беше направо бих казал голямо престъпление за местното
самоуправление", твърди зам. изпълнителният директор на НСОРБ Емил Савов, който прави уточнението, че коментира
само частта за общините, тъй като законът слага в една рамка целия публичен сектор. "След като дадохме първото
становище, проектът който в момента се обсъжда, е доста по-различен, но пак останаха неприемливи неща." Според
Савов заложените лимити за общински дълг (плащанията по него да не надхвърлят 15% от приходите) допълнително
ограничават възможностите за финансиране на общински инвестиционни проекти.
Кметовете настояват да се преработят и текстовете, които съкращават срока за подготовка и внасяне на общинските
бюджети. В момента този срок е 30 работни дни след приемането на държавния бюджет, а проектозаконът предвижда
времето да бъде съкратено на 20 дни, като в тях влиза и публичното обсъждане. От тази разпоредба най-засегнати ще
бъдат малките и средните общини, тъй като там административният капацитет е най-малък. Много от тях е възможно да
не успеят да влязат в новия срок. Дори и средни общини обаче виждат възможност да изпаднат в просрочие, тъй като
ще трябва да се чакат и указания от Министерството на финансите.
Всички тези критики обаче потънаха сред доста по-шумните искания за повече субсидия за следващата година, за
повече пари за почистване и за помощ при справянето с наложени финансови корекции, които могат да фалират някои
общини (виж втория текст). Това е разбираемо: изправени пред реалната възможност за недостиг на средства, малко
общини искат да задълбават в спора за повече или по-малко централна власт точно в момента.
Всъщност именно грешките в планирането и изпълнението на местните бюджети и недостатъците при доста проекти са
това, което мотивира Министерството на финансите да предложи по-строг контрол. Неофициално депутати от ГЕРБ
коментираха, че някои неща в закона подлежат на промяна, но специално искането за повече дълг предизвиква
скептицизъм. "Не може държавата да отговаря за консолидирания дълг и дефицит, а да не контролира общините", казва
един от тях. Пример за това може да е сегашната дългова криза в Испания, където голяма част от проблемите се дължат
именно на задълженията на регионите, а не на централното правителство.
Източници от МФ все пак предположиха, че е възможно вдигане на максималния праг за поемане на дълг от 15 на 1720%, още повече че в това влиза и съфинансирането по европейски проекти, което също става със заеми.
"Не виждам иззети функции от общините", казва Калоян Стайков. "Дълговото ограничение е адекватно – все пак те са
част от общата картина. И общините трябва да си направят сметката дали имат достатъчно средства, за да погасяват
кредитите. А и европроектите не са съвсем безрискови", твърди икономистът. Според Стайков самото записване на
фискални правила е стъпка в посока децентрализация. "Когато има правила и те са ясни, спокойно може да им се даде
повече свобода без притеснение, че може да се стигне до проблеми", допълва той.
Въпреки всички критики е ясно, че в законопроекта има много положителни неща - никой от критиците му не оспорва
това. Засега управляващите не изглеждат склонни на съществени отстъпки - нито в посока повече гаранции за правилата,
нито по исканията на общините. Това обаче не означава, че е намерен най-добрият баланс на интереси - ако просто се
концентрира повече власт в ръцете на финансовия министър, тогава дисциплината ще зависи единствено от неговите
убеждения кое е правилно и кое не. Затова е почти ясно, че ще има промени. Най-важната цел в крайна сметка не е
победа на едни над други, а автоматичен и обективен механизъм за наблюдение и контрол.

Вестник Класа
√ Ръстът в икономиката е заради по-добрата събираемост на косвените налози
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212496_%D0%A0%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B2+%D0%B8%D
0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0
%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D
0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0
%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8
Според отчетеният през първото полугодие на тази година 0.5% ръст на БВП се дължи преди всичко на по-добрата
събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена стойност, която по съпоставими цени намалява с 0.2-0.3%
на годишна база, съобщиха от камарата след среща с мисията на МВФ у нас в петък. „Реализираният растеж е без
дългосрочни ефекти и продължава да е крайно незадоволителен“, подчерта изпълнителният председател на камарата
Божидар Данев. По същия начин стои и въпросът за инвестициите, и в частност – чуждестранните инвестиции, които
драстично намаляват през последните години, а и в качествено отношение не са насочени към иновации и
производство, а най-вече към сферата на услугите.
В експозето си Божидар Данев посочи, че България се е придвижила в класацията на Световния икономически форум за
конкурентоспособност за 2012 г. от 74-то на 62-ро място, но този положителен тренд се дължи най-вече на
макроикономическата стабилност (31-во място), докато внедряването на нови технологии, бизнес средата, качеството на
образованието и квалификацията, както и ефективността на институциите все още се оценяват негативно.
Делът на иновациите в износа е едва 6%, а износната ни листа включва основно суровини и продукти с ниска добавена
стойност (в т.ч. минерални горива и масла, мед и медни изделия, маслодайни семена и плодове, зърнени храни и др.).
Освен това, има трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос. Положителен момент е
засиленият интерес към българското електрическо и електронно оборудване, както и към машиностроенето. Сред
причините за твърде „неиновационния“ износ е липсата на ефективна иновационна политика, вкл. ниски разходи за
иновации и едва 2% усвояване на средствата за иновации по ОП „Конкурентоспособност“ (към 30.08.2012 г.).
Според БСК, на повишаването на конкурентоспособността пречат намесата на държавата като субект на пазара,
непредсказуемата нормативна среда и мудна съдебна система, отсъствието на либерализация в енергетиката,
свръхрегулацията и високите административни тежести, ниската ефективност на публичните разходи, недоизградената
инфраструктура, липсата на квалифицирана работна ръка, кризата в образователната система.
Специален акцент по време на разговора бе поставен върху тежкото състояние на пазара на труда. Беше отбелязано, че
от 2008 г. досега са закрити 450 000 работни места, като само през последната година са изчезнали 93 000 работни
места. Реалната безработица (при отчитане и на обезкуражените лица, нерегистрирани в бюрата по труда) е 20.2%.
Силно влошено е и съотношението между работещи и пенсионери, като 1.9 млн. осигурени покриват пенсиите на 2.2
млн. възрастни хора, а субсидията от държавния бюджет към пенсионната система е 60%. Освен макроикономическите
причини, върху тежкото състояние на пазара на труда и осигурителната система влияят и демографските проблеми,
свързани най-вече с емиграция, основно на квалифицирани и млади хора.
Основно конкурентно предимство на България продължават да бъдат ниските заплати, каза Божидар Данев. Той уточни,
че регистрираният ръст на заплатите вече няколко тримесечия изпреварва ръста на производителността на труда, а
нарастването на заплатите се дължи най-вече на освобождаването на нискоквалифицираните работници, увеличението
на социално-осигурителните прагове и частичното изсветляване на икономиката.
√ Бизнесклиматът запазва августовските нива
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212453_%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%
B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B
2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%
D0%B0
През септември 2012 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като влошаване на
стопанската конюнктура се наблюдава единствено в сектора на услугите. Това става ясно от информацията на
Националния статистически институт (НСИ), разпространена в петък.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през септември остава на равнището си от предходния месец.
Анкетата регистрира известно подобрение на производствената активност през последните три месеца. Същевременно
обаче осигуреността на производството с поръчки намалява, което е съпроводено и с понижени очаквания за дейността
на предприятията през следващите три месеца.
Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, са несигурната икономическа среда,
недостатъчното търсене от страната и от чужбина, посочени съответно от 52.3, 44.2 и 32.6% от промишлените
предприятия.
По отношение на продажните цени очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
В сравнение с август съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 4.1 пункта. Според НСИ този
факт се дължи на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на
предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като
прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище. Последната анкета отчита
увеличение в броя на клиентите със закъснения в плащането.

Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми остават основните фактори, затрудняващи дейността на
предприятията в отрасъла. През септември в сравнение с август се засилва отрицателното влияние на фактора
„конкуренция в бранша” (с 6.2 пункта).
Относно продажните цени в бранша преобладаващите очаквания са те да останат без промяна през следващите три
месеца.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се повишава с 3.6 пункта спрямо предходния месец
поради подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно
продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са по-резервирани.
Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността на предприятията, продължават да бъдат несигурната
икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се забелязва
намаление на отрицателното им влияние.
По отношение на продажните цени мениджърите не очакват повишение през следващите три месеца.
През септември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава със 7.6 пункта в сравнение с
август, което се дължи на по-умерените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през
следващите шест месеца. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена,
като и в очакванията за следващите три месеца анкетата регистрира известен песимизъм.
Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи развитието на
бизнеса в отрасъла, като през последния месец се регистрира засилване на негативното им влияние.
Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през
следващите три месеца.
Вестник Стандарт
√ Крият данъци от балони и пуканки
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-29&article=425736
Масирана проверка на търговците в петте най-големи парка в София бе извършена през миналия уикенд. Данъчните
провериха 55 обекта в Борисовата градина, парк "Света Троица", Южен парк, Западен парк и парк "Заимов" и откриха 35
нарушения. Освен ресторантите, кафетериите и атракционите бяха проверени и търговците, предлагащи стоката си на
павилиони, сергии и колички. Не бяха подминати дори продавачите на балони, царевица, пуканки и хотдог. Най-честото
нарушение е неиздаване на касова бележка или разлика между касовата наличност и данните от фискалните устройства.
Инспекторите намерили и непълнолетен продавач на царевица, който работил без касов апарат. Санкциите за
нарушенията са от 500 лв. до 10 000 лв. Причина за засиленото данъчно присъствие в парковете са съмнително ниските
обороти в проверените обекти, засечени от НАП чрез системата за дистанционна връзка на фискалните устройства.
Проверките ще продължат, а на телефон 02/9859 3359, гражданите могат да подават сигнали за констатирани от тях
нарушения в парковете.
Вестник Сега
√ И премиерът признава, че няма пари за по-високи пенсии
http://www.segabg.com/article.php?id=618027
ГЕРБ няма пари за обещаното увеличение на всички пенсии догодина. Това признава и премиерът Бойко Борисов по
време на заседанието на кабинета в сряда, докато хока вицепремиерите си Симеон Дянков и Цветан Цветанов, че са
допуснали депутат от партията да коментира вариант за данък върху парите за старост.
"Ние се чудим как да съберем пари, за да вдигнем пенсиите и с вдигането на пенсиите им говориш за данък върху
пенсията, това здравият разум не го допуска. Да излезеш и да хвърлиш такава тема, че ще облагаш пенсиите на хората с
данък, е просто тотален удар срещу мен, вас и партията", коментира Борисов. Той признава, че лично се е свързал с
депутата Борис Грозданов, който в началото на седмицата лансира идеята за данък върху пенсиите, и му се е накарал
много. "И вижте, свържете се с нашата парламентарна група там, и по такива теми, които не само, че не са обсъждани,
не само че ако се вземат като решение, това е тежко политическо решение и трябва да заседава Изпълнителна комисия,
Министерски съвет, за да кажем, че е така, да не говорят", нарежда Борисов.
След като заговори за възможност за данък върху пенсиите, Грозданов опита да се поправи с обяснението, че имал
предвид само тези, за които от 1 януари 2014 г. ще падне таванът. Депутатът цитира световната практика, където има
такива данъци, особено върху високите пенсии. Ограничението обаче е предвидено да падне от 2014 г., тъй като от 2000
г. е въведен максимален осигурителен доход, който естествено ще ограничи размера на парите за старост.
Часове преди датата, на която уж трябва да е готов бюджетът на държавата, никой от управляващите не успява да каже
от кога и с колко ще се увеличат пенсиите. А разнопосочните сигнали за увеличение, според които това ще стане или от 1
януари, или от 1 април, дори от 1 юли, със 7.3%, 7.6% или 9.8% е заради липсата на яснота колко точно пари ще могат да
се дадат за това. Както "Сега" писа, от финансовото министерство се опитват да съберат средства за пенсии с рязане на
парите за различните ведомства.
МЪЛЧАНИЕ
На заседанието Борисов не коментира друга идея на управляващите, която се появи тези дни - данък върху лихвите на
депозитите на гражданите. Възможността беше отречена от финансовото министерство, но се оказа, че има доста
поддръжници сред депутатите на ГЕРБ. Данъкът върху лихвите също се оправдава със световната практика, както и с

факта, че лихвите върху депозитите на фирмите се облагат, тъй като се отчитат като печалба и така се получава
неравнопоставеност между двете категории - физически и юридически лица.

