
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
novini.bg 
 
√ Тотю Младенов: Отпускаме 42 млн. лв. за подобряване условията на труд 
http://www.novini.bg/news/95322-%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8E-
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-
%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5-42-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-
%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4.html 
Усилията за осигуряване на безопасни условия на труд трябва да бъдат общи - и на институциите, и на работодателите, и 
на работниците и служителите. 
Това заяви днес министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на национална 
конференция "Здравословни работни места. Да работим заедно за превенция на риска" в хотел "Шератон" в София. 
Конференцията е в рамките на двугодишна кампания /2012 - 2013 г./ за здравословни работни места на Европейската 
агенция за безопасност и здраве при работа и е насочена към превенцията за намаляване на трудовите злополуки и 
професионалните заболявания, чрез представяне на добри практики. 
Министър Младенов припомни, че за пръв път българските компании могат да кандидатстват за подобряване на 
условията на труд по Оперативна програма "Човешки ресурси", финансирана от Европейския социален фонд. Той 
съобщи, че по тази програма са сключени договори с над 24 компании на стойност 30 милиона лева. Отворена е и втора 
фаза на програмата, срокът за кандидатстване е до 26 ноември. По нея допълнително са предвидени около 42 милиона 
лева. Работодателите ще могат да кандидатстват с проекти от 50 000 до 200 000 лева, като за средните и малки 
предприятия финансирането е безвъзмездно, а за големите е необходимо съфинансиране от 20 на сто. 
Поради травматизъм у нас през 2010 г. повече от 1 милиард са загубите от работно часово време, т.е. непроизведен 
брутен вътрешен продукт, съобщи Стойчо Симов от Асоциация на индустриалния капитал в България. Той посочи, че 
през последните години у нас делът на смъртните случаи поради аварии и злополуки непрекъснато намалява. По данни 
на АИКБ над 85 на сто от предприятията в страната осигуряват профилактични медицински прегледи на персонала си. 
 
inews.bg 
 
√ Със 72 млн. лв. бизнесът ще подобрява условията на труд 
http://inews.bg/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%A1%D1%8A%D1%81-72-
%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-
%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4-_l.a_c.390_i.231952.html 
Тази година за първи път българските компании могат да кандидатстват по Оперативна програма "Човешки ресурси”, с 
проекти за подобряване условията на труд. 
Това заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов по време на откриването на националната 
конференция "Здравословни работни места. Да работим заедно за превенция на риска!”, организирана в рамките на 
Европейската седмица по безопасност и здраве при работа - 2012”. 
Общата сума, която ще бъде отпусната на българските фирми за подобряване условията на труд, е 72 млн. лева. За 
средните предприятия тази помощ е безвъзмездна, докато за големите тя е в размер около 20%, уточни Стойчо Симов от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
По думите на Младенов тази практика ще се запази и в периода 2014-2020 г., когато също ще бъдат заложени средства 
за подобряване условията на труд и ще се отпуска безвъзмездна помощ на предприятията. 
Според Стойчо Симов повишаването на техническото и технологичното равнище на производството е гаранция за 
намаляването на травматизацията. Той подчерта, че броят на средните предприятия у нас е много по-голям, докато 
големите фирми с над 250 работни места в България са едва 750 на брой. 
Ето защо проектите са насочени към малките и средни фирми, които в много по-голяма степен се нуждаят от помощ и 
сега могат да я получат. Срокът за кандидатстване е до 26 ноември тази година. 
Над 85% от предприятията осигуряват необходимото профилактично и медицинско подпомагане на работниците, заяви 
Симов. Според Тотю Младенов расте броят на предприятията, в които добрите практики по отношение осигуряване на 
здравословни условия на труд зачестяват. 
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Симов съобщи, че само за 2010 г. има повече от 1 млрд. човекочаса загуба на работно време, което означава 
непроизведен допълнителен БВП. 
По думите на Иван Кокалов, вицепрезидент на КНСБ, намаляването на броя на трудовите злополуки и заболявания е 
единна цел на Европейския съюз. Ето защо безопасността и здравето при работа е един от приоритетите на 
Министерството на труда и социалната политика. 
Поради този факт се работи в посока поставяне на равенство между достойния труд и безопасния труд. 
Немалка част от българските предприятия са заплашени от затваряне, тъй като не отговарят на екологичните изисквания 
на Европейския съюз, ето защо КНСБ и правителството са изготвили пакет от мерки, които да насърчат осигуряването на 
благосъстоянието при работа. 
Предвижда се повишаване на културата за предпазване на работещите и развитие на системата за превенция 
 посредством усъвършенстване на законодателството, обучение и образование, социален диалог, партньорства между 
всички участници в трудовия процес и други. Към всичко това трябва да има и по-сериозен контрол на спазването на 
трудовото законодателство в страната. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily  
 
√ Тежък терен 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/23/1931514_tejuk_teren/ 
Средата за правене на бизнес в България се влошава. И констатацията не е само говорена на предприемачи, а идва от 
количествена оценка на авторитетна международна институция в лицето на Световната банка, която представи 
годишния си доклад Doing business. 
Всяка есен международната финансова институция прави класация къде по света компаниите имат най-благоприятни 
условия да осъществяват дейността си, както и къде хората с добри идеи и кураж получават най-благоприятна среда за 
регистриране на фирма. Тази година са сравнени условията в 185 икономики по света, като държавите с най-добра 
бизнес среда са на първите позиции, а на дъното са тези с най-лоши условия.   
От общия ъгъл България изглежда малко преди средата - на 66-о място в света, което е с две позиции по-надолу в 
класацията спрямо миналогодишния доклад, където бяхме наредени на 64-то място. Разбивка по отделните показатели 
показва, че влошаване има в почти всички разрези. 
Пропадането надолу в класацията обаче е комбинация както от по-лошите условия в едни области, така и от липсата на 
напредък в други. Това означава, че България дори и без да прави нищо, изостава в сравнителен план с други 
икономики, които се реформират и помагат на компаниите си да бъдат по-конкурентоспособни. 
Къде отиваме назад 
По условия за започване на нов бизнес България вече е на 57-мо място, което е изпадане с девет позиции и означава, че 
държавата предлага по-лоши условия за предприемачите, които искат да реализират идеите си, спрямо другите 
икономики. 
Получаването на строителни разрешения, както и прокарването на електричество до новоизграден обект също е 
проблем. По тези показатели България е съответно на 123-о и 128-о място, като и двете позиции са по-ниски в сравнение 
с миналогодишното класиране. 
Още негативи 
При сравняването на условията за стандартни бизнес операции България също потъва. По достъп до кредитиране 
България вече пада с две позиции до 40-то място, а по плащане на данъци сривът е с 8 места до 93-а позиция. Причина 
за пропадането по този показател обаче е влошени условия. Сравнение с миналата година показва, че разходите за 
прокарване на електроенергия са се увеличили със 7%, а времето, необходимо токът да бъде пуснат, от момента на 
подаването на заявление е 4 месеца. 
Миниатюрните успехи 
Прогрес има при условията за износ и внос, като страната ни се изкачва с две места до 95-а позиция. Единственият 
показател, по който външната търговия се облекчава, е минимално свиване на разходите на фирмите вносители за 
деклариране на дейността им пред данъчни и митници, но напредъкът е с много малко. "Външната търговия е две трети 
от брутния продукт на България и ако не се създадат предпоставки за улесняването й, държавата пречи на 
икономическото развитие", коментира Калоян Стайков, икономист от Института за пазарна икономика. 
Малко неочаквано, но класацията отчита напредък при съдебното налагане на договорните отношения и ефективността 
на процедурите по фалит. 
Изводът противоречи на изказвания на предприемачи и външни анализатори, според които България рискува да губи 
чуждестранни инвестиции именно защото компаниите не са сигурни, че ако партньорите им не изпълняват своите 
договори, съдът ще защити техните права. Класическа схема напоследък е обявяването на фирма със задна дата, но този 
проблем е на път да бъде решен законодателно. 
Анализът на Световната банка показва, че срокът за уреждане на корпоративните фалити остава средно 3.3 години и по 
този показател България не отчита напредък от самото създаване на класацията. Минимално развитие има във факта, че 
кредиторите на фалирала компания вече събират средно по 31.7% от вземанията си, а през миналата година 
събираемостта бе 31.4%. 
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Повод за притеснения 
Изпадането на по-долни позиции в класацията е вредно за България, защото това е един от първите източници на 
информация, които чуждестранните компании проучват, когато решат да разширят дейността си в даден регион. 
Сегашното подреждане на България пък ще е видно през следващите 12 месеца. Според бившия заместник-министър на 
финансите Любомир Дацов то ще пречи на инвестиционната активност в страната. 
Икономистът от Института за пазарна икономика Калоян Стайков разкритикува правителството за това, че е пропуснало 
още една година, в която можеше да направи реформи и да стимулира бизнеса, без да нарушава принципите на 
свободната икономика. "Нещата, които си говорехме миналата година, важат със същата сила и през тази. Напредъкът 
на страната е по малко показатели и не се дължи на политически или законодателни мерки. Държавата все още не е 
направила нужните реформи, за да създаде условия за конкурентоспособна икономика. Крайно време е нещо да 
започне да се случва", каза той за "Капитал Daily". 
Главният икономист на една от големите български банки коментира, че в момента нефинансовият сектор е в толкова 
потиснато състояние, че за банките е изключително трудно да открият проекти, които да финансират, и топ причина за 
това е несигурната среда, която правителството е създало. Според него подобрения може да се искат както в по-добра 
работа на регулаторите, които да дадат усещане за сигурност на компаниите, така и в коректното отношение на 
държавните институции. 
 
√ Печалбите от фондовата борса и от хазарт няма да се облагат 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/10/23/1931494_pechalbite_ot_fondovata_borsa_i_ot_hazart_niam
a_da_se/?ref=novo24 
Управляващите са се отказали от идеята за данък върху печалбите от сделки на фондовата борса и от хазартни игри. Това 
съобщиха източници на "Капитал Daily" от Министерството на финансите и от Народното събрание. Така единственият 
нов данък през следващата година ще е върху доходите от лихви на физическите лица. 
Аргументът да не се облагат капиталовите печалби е, че разходите по администрирането на новия данък през 
следващата година ще са повече от очакваните приходи. Депутати от ГЕРБ пък още през миналата седмица намекнаха, 
че едва ли ще се стигне до десятък върху печалбите от хазарт. Причината е, че в момента хазартните оператори плащат 
данък върху приходите и ако не се смени цялата философия на облагане на бранша, ще се получи двойно данъчно 
облагане. 
Още при разглеждане на измененията на данъчните закони в ресорната бюджетна комисия миналата седмица в 
текстовете присъстваше само десятъкът върху дохода от лихви по депозити. Източници на "Капитал Daily" твърдят, че е 
постигнато разбирателство с депутатите от ГЕРБ между първо и второ четене да не се предлагат други промени освен 
вече записаните. 
Две седмици живот 
Идеята за данък върху печалбите от сделки на фондовата борса и от хазартни игри беше съобщена лично от финансовия 
министър Симеон Дянков преди две седмици. Тогава той обясни, че това е продължение на  линията за премахване на 
съществуващите преференции. 
Освободените от данъчно облагане доходи към момента са посочени в член 13 на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица. Това са още печалбите от сделки с жилищен имот, ако е притежаван от собственика си поне три 
години, както и от продажбата на два имота, включително земи и гори, ако са притежавани от собственика си повече от 
пет години. 
Освободени от данък са още печалбите от препродажба на автомобил, произведение на изкуството, пенсиите от 
осигуряване във втория стълб на пенсионната система и лихвите от държавни и общински облигации. 
Печалбите от сделки с ценни книжа на фондовата борса се изваждат и от финансовия резултат на фирмите при 
декларирането на облагаемата им печалба. 
Закъсняла съпротива 
Часове преди да стане ясно, че Министерството на финансите се е отказало от първоначалните си намерения, 
представители на инвестиционната общност публикуваха отворено писмо до Министерския съвет, в което се обявяват 
против облагането на печалбите от борсови сделки. Подписи под документа са сложили асоциациите на управляващите 
дружества, на инвестиционните посредници, на пенсионните фондове, на директорите за връзки с инвеститорите и една 
работодателска организация – Асоциация на индустриалния капитал в България. 
"Като асоциации на професионалните участници на капиталовия пазар и емитентите в България считаме въвеждането на 
подобен данък за неправилна и ненавременна стъпка, която ще доведе до повече проблеми, отколкото ще реши 
въпросите, свързани с увеличение на приходите за бюджета", се посочва в писмото. 
Като негативни ефекти от облагане на борсовите печалби компаниите изтъкват, че инвеститорите ще започнат да 
сключват сделки след пряко договаряне вместо през борсата, която е собственост на държавата, и тя ще загуби печалби 
от комисиони. Друг потенциален риск е компаниите, желаещи да придобият публичен статут, да се откажат от него 
заради премахването на основното му предимство. 
"Пазарът ни е слабо конкурентен спрямо другите капиталови пазари от региона, а по този начин ще се премахне едно от 
основните му предимства за евентуалните бъдещи инвеститори и ще повлияе решението им къде да инвестират и дали 
това да е в български компании", се посочва в писмото до правителството. 
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Вестник Сега 
 
√ И банките се обявиха срещу облагането на лихвите по старите депозити 
http://www.segabg.com/article.php?id=621095 
Финансовото министерство не смята да се отказва от облагането на лихвите по стари депозити и влогове с падеж след 1 
януари 2013 г. въпреки предупрежденията, че подобно действие може да се окаже противоконституционно. При 
евентуална поява на предложение за облагане само на лихвите по нови влогове и депозити или компенсиране на 
вложителите за част от лихвата, генерирана през 2012 г., ведомството ще е против. Това стана ясно след работна среща 
на зам.-министъра на финансите Владислав Горанов, председателя на бюджетната комисия в НС Менда Стоянова и 
Асоциацията на банките в България. Закъснялото съгласуване с банковата асоциация цели да изчисти и проблемни 
въпроси и около администрирането на самия данък. 
Основният принцип, към който ще се придържаме между първо и второ четене на данъчните закони, е, че доходът се 
облага при получаването му, коментира след срещата Горанов. Според финансовото министерство водеща за данъка 
върху лихвите следва да е именно логиката, залегнала в облагането и на останалите доходи. В същото време резервите 
срещу облагане на старите депозити и влогове растат. 
Банкери вчера коментираха, че най-чистото решение от юридическа гледна точка е новият данък да важи само за нови 
депозити и влогове, защото наличието на навременна информация за него би могло да промени поведението на 
вложителите през 2012 г. "Депозитните продукти са много разнообразни. Има депозити с предварително изплащане на 
цялата лихва, има продукти с ежедневно начисляване на лихвата, такива с ежемесечно или тримесечно изплащане на 
лихвата. Сключването на договор е резултат от избор между много възможности, а в момента условията се променят с 
обратна сила", коментираха банкери, пожелали анонимност. 
Председателят на Асоциацията на банките Левон Хампарцумян вчера заяви, че банките ще търсят начини да 
оптимизират или спестят на клиентите си плащане на данъка по законен път. Той не даде конкретен пример чрез какви 
алтернативи може да се случи това. "Предимството на правовава държава е, че всичко, което е законно, е допустимо", 
бе лаконичният коментар по този повод на Владислав Горанов. Горанов вчера на няколко пъти увери, че въвеждането на 
данък върху лихвите няма да е свързано с големи разходи за банките и не следва да доведе до нови банкови такси. 
"Постигнахме съгласие за максимално опростен механизъм за администриране на плащанията, така че разходите на 
банките да са минимални", коментира и след срещата с банкерите Горанов. За целта между първо и второ четене ще 
бъдат внесени и нови законови предложения. Със сигурност ще бъде променен срокът за превеждане на данъка към 
бюджета от тримесечен на едномесечен, за да не може банките да оперират с дължим на бюджета ресурс. Засега от 
банките не коментират въпроса с таксите. 
ОБРАТЕН ЗАВОЙ 
Идеите за въвеждане на данък и върху печалбите от фондовата борса и хазарта отпадат окончателно, обяви още 
Горанов. При хазарта проблемът идва от факта, че организаторите на хазартни игри дължат данък върху общия размер 
на залозите и въвеждането на данък върху печалбите ще е второ облагане. При печалбите от фондовата борса 
финансистите са изчислили, че приходът от евентуален данък ще е нисък и може да падне дори под разходите за 
администрирането му. 
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