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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
Grama.bg 
 
√ АИКБ подкрепя насърчаването на индустриализацията 
 
„Подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор има 
най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието“. Това бе един от основните акценти в речта на д-р 
Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата на 
работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема 
„Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие“, която се 
проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният юбилей 
на социалния диалог в Латвия. 
Конференцията беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от министър-председателя 
на Република Латвия Валдис Домбровскис. Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката на Латвия 
Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския икономически и 
социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, 
председателите на работодателски организации от 12 страни и много други. 
Д-р Ангелова посочи поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко 
работеща икономика. „Съвместните действия на социалните партньори са действен инструмент за подобряване на 
социално-икономическата среда в Европа. Основните предизвикателства, за преодоляването на които трябва да 
обединят сили социалните партньори, са: запазването на финансова стабилност, осигуряването на заетост, 
насърчаването на производителността и конкурентоспособността на фирмите, посредством постигането на действащ 
единен европейски пазар, развитието на търговските контакти извън границите на ЕС и осигуряването на благоприятен 
бизнес климат. Социалният диалог е успешната формула за намирането на оптимални решения за справяне с тези 
проблеми“, каза още тя. 
Като мярка за борба с безработицата д-р Ангелова предложи, вместо създаването на субсидирани от данъкоплатците 
работни места, насърчаване на предприемаческия дух, който да стимулира прилагането на иновативни подходи за 
създаване на заетост и растеж. Необходимо е още да се увеличи производителността на фирмите и тяхната 
конкурентоспособност, като много важен фактор за това е създаването на благоприятен бизнес климат както на 
европейско равнище, така и във всяка държава-членка. Това означава предвидимо данъчно облагане и последователна 
икономическа политика, намаляване на административната тежест за бизнеса, справедлив пазар и насърчаване на 
конкуренцията. 
Д-р Ангелова отбеляза, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени успешно и посредством активни 
съвместни действия на социалните партньори. Тя посочи успехите в това отношение, постигнати в България в областта на 
ограничаването и превенцията на неформалната икономика, насърчаването на гъвкавата сигурност, унифицирането на 
изискванията към трудовите умения по професии и др., в резултат на съвместно изпълняваните проекти, финансирани от 
Европейския социален фонд. Тя напомни, че ЕИСК оценява високо подобни действия, които се определят от ЕК като 
приоритет и през следващия многогодишен финансов период 2014 – 2020 г. 
 
ngobg.info 
 
√ Реиндустриализацията на Европа, заедно с коректното интерпретиране и прилагане на стратегията Европа 2020, са 
основните приоритети за работодателите 
  
„Ние подкрепяме новата политика на Европа за насърчаване на индустриализацията, защото именно реалният сектор 
има най-сериозен принос към икономическия растеж и благосъстоянието" - това бе един от основните акценти в речта на 
д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България и вицепрезидент на Групата 
на работодателите на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) на международната конференция на тема 
„Мост към благосъстоянието. Ролята на социалния диалог за устойчиво икономическо и социално развитие", която се 
проведе на 20 септември 2013 г. в Рига. Конференцията е част от събитията, с които се отбелязва 20-годишният юбилей 
на социалния диалог в Латвия. 
Конференцията беше открита от председателя на Парламента на Латвия Солвита Аболтина и от  министър-председателя 
на Република Латвия Валдис Домбровскис. Участие в нея взеха още министърът на образованието и науката на Латвия 
Вячеславс Домбровскис, министърът на социалните грижи Илзе Винкеле, председателят на Европейския икономически и 
социален комитет Анри Малос, Бернадет Сегол, генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, 
председателите на работодателски организации от 12 страни и много други. 
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Д-р Ангелова посочи поддържането на стабилна финансова среда като най-важното предварително условие за гладко 
работеща икономика. „Съвместните действия на социалните партньори са действен инструмент за подобряване на 
социално-икономическата среда в Европа.Основните предизвикателства, за преодоляването на които трябва да 
обединят сили социалните партньори, са: запазването на финансова стабилност, осигуряването на заетост, 
насърчаването на производителността и конкурентоспособността на фирмите, посредством постигането на действащ 
единен европейски пазар, развитието на търговските контакти извън границите на ЕС и осигуряването на благоприятен 
бизнес климат. Социалният диалог е успешната формула за намирането на оптимални решения за справяне с тези 
проблеми", каза още тя. 
Като мярка за борба с безработицата д-р Ангелова предложи, вместо създаването на субсидирани от данъкоплатците 
работни места, насърчаване на предприемаческия дух, който да стимулира прилагането на иновативни подходи за 
създаване на заетост и растеж. Необходимо е още да се увеличи производителността на фирмите и тяхната 
конкурентоспособност, като много важен фактор за това е създаването на благоприятен бизнес климат както на 
европейско равнище, така и във всяка държава-членка. Това означава предвидимо данъчно облагане и последователна 
икономическа политика, намаляване на административната тежест за бизнеса, справедлив пазар и насърчаване на 
конкуренцията. 
Д-р Ангелова отбеляза, че тези предизвикателства могат да бъдат преодолени успешно и посредством активни 
съвместни действия на социалните партньори. Тя посочи успехите в това отношение, постигнати в България в областта на 
ограничаването и превенцията на неформалната икономика, насърчаването на гъвкавата сигурност, унифицирането на 
изискванията към трудовите умения по професии и др., в резултат на съвместно изпълняваните проекти, финансирани от 
Европейския социален фонд. Тя напомни, че ЕИСК оценява високо подобни действия, които се определят от ЕК като 
приоритет и през следващия многогодишен финансов период 2014 – 2020 г. 
 
Телевизия TV+ 
 
√ Синдикати и работодател в спор за минималната работна заплата 
 
Правителството трябва да поеме отговорността за повишаването на минималната работна заплата.Такова е становището 
на синдикатите. Припомням,че от министерството на финансите призоваха сидникатите и работодателите да се 
споразумеят помежду си, за размера на минималната работна заплата. 
Синдикатите са категорични, че държавата не трябва да прехвърля топката за забавеното увеличение на минималната 
заплата в полето на работодателите. 
НИКОЛАЙ НЕНКОВ КНСБ "По този въпрос категорично не може да има консенсус. Знаете, че има големи 
работодателски организации, които смятат, че въобще не трябва да има минимална работна заплата. Тук не 
става въпрос дали да бъде 340 или 350 лв. Така че правителството трябва да си поеме изцяло отговорността. " 
Работодателите от совя страна са против каквото и да било увеличаване на минималната заплата,особенно през тази 
година. За следващата не се наеха да коментират. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ "Не бих го коментирап преди да видим 
прогнозите за следващата година. Трябва да се гледа в цялост. Предстои анкета сред нашите членове по този 
въпрос. Ние ще имаме по-ясна информация и ще мога да ви отговоря, вече не лично мнение, а позиция на Асоциацията 
в края на месец октомври." 
Последното увеличение на минималната работна заплата беше от началото на тази година, когато тя стана 310 лева. 
 
Видео: http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=15470 
 
Агенция "Фокус"  
 
√ Васил Велев: АИКБ сме против увеличение на минималната работна заплата през настоящата година 
 
Увеличаване на минималната работна заплата не трябва да има в рамките на настоящата 2013 година. Това заяви пред 
журналисти председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) преди днешното заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предаде репортер на Агенция „Фокус”. Васил Велев отказа да 
коментира сценария за минимална работна заплата в размер на 340 лева от 1 януари 2014 година. „Въпросът трябва да 
се гледа в цялост”, подчерта Васил Велев и отбеляза, че АИКБ ще имаме ясно становище по темата в края на месец 
октомври. 
По отношение на данъчните промени председателят на АИКБ посочи, че нашата държава е имала успешна данъчна 
реформа още преди присъединяването ни в Европейския съюз и в момента не се налагат големи промени. „Най-
съществената промяна е свързана с нов начин на плащане на данък добавена стойност при касова отчетност, като това е 
важна промяна и от нея могат да се възползват повече от 90% от регистрираните по ДДС фирми – основно малки 
компании”, отбеляза Велев. По думите му, обаче самите фирми ще си избират дали да се възползват от тази промяна. 
Ръстът на максималния осигурителен доход все още не е обект на обсъждане. От АИКБ заявиха, че са скептични относно 
това, че подобно увеличение би постигнало целите си. „В това има обаче повече разум отколкото в увеличаването на 
минималната работна заплата”, коментира още председателят на АИКБ Васил Велев. 
 
√ Работодателите са против промени в данъчни ставки и в подоходното облагане 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&c=1&id=15470
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Работодателите са против промени в данъчни ставки и промени в подоходното облагане, включително против 
въвеждането на необлагаем минимум. Това заяви на брифинг Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в сградата на Министерски 
съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Успешната данъчна реформа приключи преди влизането на страната в ЕС. 
Задачата от там нататък е събирането на данъците да се направи по-честно, а плащането – по-лесно. И в двете посоки се 
правят рационални предложения, които подкрепяме. Имаме бележки, които ще представим”, посочи Велев.  
Той подчерта, че от години се говори за промяна в начина на формиране на такса смет, но не е видял заложени такива 
промени в данъчното законодателство. Бизнесът настоява определянето на таксата да се извършва единствено на база 
на генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите.  
 
Телевизия bTV 
 
√ Чобанов готов да запази преференциите за млади семейства с ипотеки 
Няма да има необлагаем минимум на доходите, съобщи финансовият министър 
 
Има голяма вероятност да се запази данъчното облекчение за млади семейства, които изплащат ипотечен кредит. Това 
обяви финансовият министър Петър Чобанов по време на срещата за тристранно сътрудничество между правителството, 
синдикатите и работодателите. 
Преди около седмица стана ясно, че проект за изменение на Закона за облагане на доходите на физическите лица 
предвижда отпадане на данъчните преференции за младите български семейства. В момента те приспадат от сумата на 
годишните данъчни основи направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за купуване на жилище. 
Чобанов обяви след срещата, че няма да има необлагаем минимум на доходите. Въвеждането на такъв минимум беше 
поискано от синдикатите и неподкрепено от работодателските организации. 
„Поради липса на съгласие, предпочитаме да не прибягваме към въвеждане на необлагаем минимум. Като цяло имаме 
опростена данъчна система, която функционира добре. Нашите мерки са насочени към заздравяването й, да видим какво 
и колко можем да събираме догодина”, посочи министърът. 
Той се ангажира данъчната система да бъде укрепена през следващата година. „Оставяме отворена вратата за дискусии 
по основни теми, като например темата със семейното подоходно облагане. Тази врата не е затворена. Програмата на 
правителството ще рестартира икономиката и ще обсъждаме въвеждане на някои елементи от семейното подоходно 
облагане”, заяви министърът. По думите му - продължава дискусията и допълнителното усъвършенстване на единната 
данъчна сметка. 
„Минималната работна заплата тази година вече беше повишавана. Нямаме консенсус за повишаване. Към момента не е 
предмет на обсъждане. За догодина виждаме възможност тя да бъде повишена, но това ще бъде дискутирано със 
социално-икономическите партньори”, каза още Петър Чобанов. 
Той обяви още, че не се предвижда тази година данъкът върху лихвите по депозититеда отпадне. От действието на този 
данък се разчитало на средства от порядъка на 90 млн. лв. Догодина те щели да се използват като допълнителни 
средства за образование. 
Към момента от министерството нямат готовност за законодателни предложения и по отношение на такса смет. 
В закона за местните данъци и такси се предвижда намаляване на налога на автомобили , които съответстват на 
екологичните категории. Работодателите обаче настояват за друга важна промяна. „Таксата за битови отпадъци трябва 
да се определя на база генерирани отпадъци, а не по дълготрайните активи на компаниите, отново не чухме аргументи 
защо това на се прави”, подчерта Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
„Това е част от една по-голяма дискусия, която в края на тази и в началото на следващата година ще водим и с НСОРБ”, 
уточни министърът. 
Социалните партньори на срещата обсъдиха промени в общо седем данъчните закони. Синдикатите се оплакаха от липса 
на време да се подготвят с проектите за законови изменения. Те са получили информацията на 18 септември и по думите 
им времето не е било достатъчно да се съгласуват предложенията и критиките към намеренията на властта. 
Работодателите пък се обявиха против промени в данъчни ставки и в подоходното облагане. 
 
news.ibox.bg 
 
√ Бизнесът против вдигане минималната заплата през 2013-та 
 
Нееднократно сме изразявали позиция против увеличениена минималната работна заплата в рамките на тази година, за 
следващата година не сме обсъждали този въпрос. Това заяви Васил Велев от АИКБ. 
По отношение на данъчните промени, обект на днешното заседание на НСТС (тристранката), той е категоричен, че 
успешна данъчна реформа е извършена още преди присъединяването ни в Европейския съюз. Големи промени в 
данъчната реформа не се налагат, категоричен е той. 
Най-съществената промяна е свързана с нов начин на плащане на данък добавена стойност при касова отчетност, това е 
важна промяна и от нея могат да се възползват повече от 90% от регистрираните по ДДС фирми, основно малки 
компании, обясни Васил Велев. 
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Според него ръстът на максималния осигурителен доход още не е обект на обсъждане. Работодателите са с особено 
мнение за тази идея. Ние сме скептични, че подобно увеличение би постигнало целите, в това има обаче повече разум, 
отколкото в увеличаването на минималната работна заплата, според Васил Велев. 
Кабинетът предлага над 80 данъчни промени на НСТС. Предлагат се мерки за намаляване на административната тежест и 
намаляване разходите за бизнеса. Ще се даде възможност на самоосигуряващите се да преценяват сами кои задължения 
първо да погасят - данъци или осигуровки. 
Предвижда се и облекчен режим за погасяване на просрочени задължения при временно финансово затруднение. Други 
мерки касаят стимулиране на инвестиционната активност и активизиране на заетостта. 
Усъвършенстване на преференциите по Закона за корпоративното подоходно облагане, предлага също така кабинетът. 
Тези преференции касаят производствени предприятия, които инвестират в региони с висока безработица. 
Сега тази преференция касае инвестициите в общини, където безработицата е с 35% по-висока от средната за страната, 
предлага се този процент да бъде намален на 25%. 
Обратно начисляване на ДДС при зърнени култури, предвижда още МС. Засилва се контролът върху стоките с висок 
фискален риск, като целта е да се намалят измамите с ДДС. 
Нашите искания са за необлагаем минимум, обяви преди днешното заседание Николай Ненков от КНСБ. Той изрази 
недоволството си, че от дневния ред липсва обсъждане насемейното подоходно облагане. Падат преференциите за 
млади семейства по ипотечните кредити, недоволен е Ненков. 
Според синдикатите тази мярка не е с кой знае какъв финансов ефект, тъй като ще засегне около 6 000 семейства, но 
след като преференциите за тях падат у младите семейства остава негативно впечатление. КНСБ също така иска засилен 
контрол върху рисковите стоки като алкохола, цигарите. 
Синдикатите настояват за вдигане на минималната работна заплата. Вдигането на минималната работна заплата може да 
стане само с категоричната воля на правителството, убеден е Ненков. Той призова управляващите да не се оправдават, че 
работодателите са против вдигането на минималната заплата. 
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа" поиска в рамките на дискусиите въвеждане на необлагаем минимум върху 
доходите. Той настоя и за облагане на доходи над максималния облагаем размер. Синдикатът иска и въвеждане на 
елементи на семейното подоходно облагане, както и да не отпадат преференциите за младите семейства. 
Бизнесът пък постави за обсъждане и въпроса за такса смет. Според АИКБ нейният размер трябва да се определя на база 
генериран отпадък. 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Чобанов: Не се предвижда данъкът върху лихвите по депозитите да отпадне тази година 
 
Социалните партньори не успяха да постигнат съгласие по нито едно от предложенията, които се гледаха днес на 
редовното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщи "Дневник". 
Те обсъдиха възможни промени в данъчните закони, предложени от държавата, както и идеите за семейно подоходно 
облагане, установяване на минимален необлагаем доход и отпадането на данъка върху лихвите на депозитите. 
Финансовият министър Петър Чобанов, който участва в заседанието, заяви, че въпреки че сега не е постигнат консенсус 
по тези теми, вратата за дискусии ще остане отворена и догодина. 
Синдикатите и работодателите обясниха, че не са имали време да се запознаят с предложенията на държавата за 
изменения в данъчното законодателство, тъй като те не са стигнали до тях в необходимия срок. 
Затова си дадоха време до петък да ги преразгледат, да преработят собствените си предложения и становища, които ще 
бъдат представени след това пред парламентарните комисии. 
Финансовият министър поясни, че става дума за мерки в няколко групи: предложения за намаляване на 
административната тежест, разходи за бизнеса и гражданите; стимулиране на инвестиционната активност и заетостта; 
увеличаване на бюджетните приходи. 
Промени се предвиждат по единната сметка за плащане на данъци и осигурителни вноски, по формата на данъчните 
декларации и за облекчения за изплащане на данъци за финансово затруднените. 
Предвижда се също въвеждане на механизъм за касова отчетност на ДДС, който беше подкрепен и от синдикатите. 
"Поради липса на съгласие предпочитаме да не прибягваме към въвеждане на необлагаем минимум", заяви Чобанов 
пред журналистите. Такова искане имаха синдикатите, но то не беше подкрепено и от работодателите. 
"Като цяло имаме опростена данъчна система, която функционира добре. Нашите мерки са насочени към заздравяването 
ѝ, да видим какво и колко можем да събираме догодина", каза още министърът и обясни, че тогава трябва да се усети 
заздравяването на данъчната система. 
Няма консенсус и за повишаване на минималната работна заплата. Финансовият министър заяви, че това може да е 
опция догодина, но не и сега предвид че тази година тя вече се вдигна (от 290 на 310 лв.) 
Не се предвижда тази година да отпадне данъкът върху лихвите по депозитите, заяви още министърът. Той обясни, че 
приходите от този данък са в порядъка на 90 млн. лв. 
"Целта е тези средства да се използват и догодина, например за допълнителни средства за образование. Средносрочно 
стои въпросът дали този данък да не отпадне. Към момента са консумирани по-голяма част от негативите от 
въвеждането му и ще видим прилагането му и събираемостта по него", каза Чобанов. 
Работодателите са против промени в данъчните ставки и промени в подоходното облагане, включително против 
въвеждането на необлагаем минимум, обобщи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). 
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Той припомни също, че от години се говори за промяна в начина на формиране на такса смет, но такива все още не се 
правят, нито се разписват в данъчното законодателство. Бизнесът настоява таксата да се изчислява на базата на 
генерираните битови отпадъци, а не спрямо стойност на дълготрайните активи на компаниите, както в момента. 
Финансовият министър Петър Чобанов отговори, че към момента от министерството нямат готовност за такива 
предложения. "Това е част от една по-голяма дискусия, която в края на тази и в началото на следващата година ще водим 
и с Националното сдружение на общините в България", заяви той. 
 
vesti.bg 
 
√ Няма консенсус за предлаганите промени в данъчните закони 
Няма да има минимален необлагаем доход, обяви финансовият министър след днешното заседание на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество 
 
Без консенсус по предложените промени в данъчните закони завърши днешното заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
Работодателите подкрепят голяма част от промените, но са против предложенията на синдикатите за въвеждане на 
необлагаем минимум и семейно подоходно облагане. 
Това обобщи пред журналисти новоизбраният заместник-председател на Съвета и председател на БТПП Цветан 
Симеонов. 
Против сме промени в данъчни ставки и в подоходното облагане, както и въвеждане на необлагаем минимум, 
коментира председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му това, което липсва в проектозакона, а от години се 
предлага от бизнеса, е таксата битови отпадъци да се определя на базата само на генерирани отпадъци, а не на 
стойността на дълготрайните активи на компанията. 
Според вицепрезидента на КНСБ Николай Ненков има положителни промени, заложени в проектите за изменение и 
допълнение на данъчните закони. 
Като по-важни той посочи въвеждането на касовата отчетност по ДДС, както и на специален контрол върху стоките с 
фискален риск, с идеята да се намалят данъчните измами. 
Освен предложенията на синдиката за въвеждане на необлагаем минимум, на семейно подоходно облагане, за 
отпадане на лихвите по депозитите, във времето се отлага и предложението за увеличаване на данъка върху дивидента 
от 5 на 10%. 
Синдикатите са категорично против отпадането на преференциите на младите семейства с кредит срещу ипотекирано 
жилище. 
С предложенията ни за промени в данъчните закони се правят стъпки, с които да има по-ниска административна тежест 
за бизнеса, по-малко процедурни разходи и конкретни мерки за борба със сивата икономика, тоест да се укрепи самата 
данъчна система, коментира министърът на финансите Петър Чобанов. 
Оставяме вратата отворена за дискусии за следващите години по теми като семейното подоходно облагане, уточни той. 
По отношение на минималната работна заплата, министър Чобанов припомни, че тази година тя вече е била повишавана 
и няма консенсус отново да бъде увеличена в рамките на тази година, но догодина има възможност за повишаване 
Във връзка с искането на работодателите за промяна в такса "смет", министърът каза, че засега няма такава 
готовност. Това е част от по-голяма дискусия, която в края на тази и началото на следващата година ще водим заедно и с 
НСОРБ, които имат свои конкретни искания, отбеляза той. 
Във връзка с искането на синдикатите да отпадне данъка върху лихвите по депозитите, министър Чобанов каза, че за тази 
година не се предвижда това да стане, тъй като по това перо се разчита на средства в размер на 90 млн.лв., но въпросът 
по думите му стои в дългосрочен план. 
Ще преразгледаме предложението на синдикатите да не отпаднат преференциите за младите семейства с ипотечни 
кредити. Това каза министърът на финансите Петър Чобанов в края на днешното заседание на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. 
Във връзка с искането на синдикатите да се въведе семейно подоходно облагане министър Чобанов каза, че "вратата не 
се затваря, а остава за решаване на по-късен етап". 
По отношение на необлагаемия минимум засега няма консенсус между синдикати и работодатели, това е много 
сериозен ресурс и не смятаме да предприемем подобна мярка, коментира министър Чобанов. 
Той съобщи, че от данъка върху лихвите се очаква ресурс от 90 млн. лв. и че ще започнат проверки дали банките 
правилно прилагат тази мярка. 
Чобанов добави, че ще продължи и дискусията по единната сметка. Ще се отнесем отговорно към всички предложения 
за промени на данъчните закони, увери министърът. 
 
Вестник Kапитал Daily 
 
√ Данък лихва остава и догодина 
Синдикати и работодатели не постигнаха съгласие за данъчните промени 
 
Данъкът, с който се облагат доходите от лихви по депозити, няма да бъде отменен през следващата година. Това стана 
ясно от думите на финансовия министър Петър Чобанов след заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество във вторник. От данъка през следващата година се очакват 90 млн. лв. приходи, които според министъра 
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може да се използват за образование. 
Семейно подоходно облагане през следващата година също няма да има въпреки  настояването на синдикатите. 
Чобанов обаче остави вратичка, че данъчното облекчение за млади семейства с ипотечни заеми може и да не отпадне, 
както се предвижда в момента. 
"Виждаме, че преференцията за младите семейства има доста голяма подкрепа. Към момента ние сме по-скоро за 
отмяната й от гледна точка на това, че не смятаме, че тя функционираше оптимално, но като цяло сме отворени в 
рамките на времето, което остава, да обмислим подобряването й, може би разширяването й по посока на чуждестранни 
лица", каза министърът. 
Промяна за лизинга 
Част от бизнеса е изразил опасения за предлаганата от правителството промяна в закона за ДДС, която засяга  доставките 
на стоки при условията на финансов лизинг. Ако тя влезе в сила, лизингодателите ще трябва да внесат косвения данък 
върху стоките, отдадени на лизинг, накуп, въпреки че е планирано те да получават плащането от своите клиенти на 
вноски. Зам. финансовият министър Людмила Петкова обяви, че промените ще важат само за сключените сделки от 
началото на 2014 г. 
НАП като КАТ 
Людмила Петкова обясни, че новите правомощия на данъчните да спират транспортни средства, които превозват 
рискови стоки откъм измами с ДДС, се налагат за бързооборотни стоки като плодове и зеленчуци, захар и месо 
например. Според проектоизмененията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс приходната администрация ще 
може и да пломбира заредените микробуси, да налага запори върху рисковите стоки и да следи разтоварването. 
Списъкът с рискови стоки ще бъде определян всяка година. Николай Ненков от КНСБ очерта промяната като 
положителна, но добави, че е добре да се поясни какъв е критерият за определяне на рисковите стоки. Васил Велев от 
АИКБ каза, че като цяло подкрепя замисъла, но от асоциацията са предоставили предложения, с които да се избегнат 
корупционни практики. За тази опасност предупредиха и данъчни експерти. Според Красимир Мерджов, данъчен 
консултант, има опасност новите правомощия на данъчните да се превърнат в нещо като "един нов  КАТ, на който ще 
трябва да се плаща на място, като те спрат, за да си  спестиш неприятности". 
Без консенсус 
Все пак социалните партньори не постигнаха консенсус по предлаганите от правителството промени в данъчните закони 
за следващата година. Причината - не са имали достатъчно време да се запознаят с тях. Извън предлаганите промени от 
правителството бизнесът поиска общинската такса смет да се определя не в зависимост от дълготрайните активи, както е 
в момента, а от количеството отпадъци, които генерира всяко предприятие. Синдикатите пък отново поискаха да се 
въведе минимален необлагаем доход, като по думите на Николай Ненков от КНСБ това ще остави по 30 лв. в джобовете 
на работещите. Бизнесът се обяви срещу тази мярка. Финансовият министър допълни, че на по-късен етап ще се водят 
дискусии и по семейното подоходно облагане, такса смет, данъка върху лихвите по депозитите и необлагаемия 
минимум. 
Спорът за минималната заплата 
От БСП настояват минималната работна заплата да се увеличи до 340 лв. от началото на следващата година, стана ясно 
пък след заседанието на партията във вторник. По думите на председателя на социалната комисия Корнелия Нинова 
основните приоритети на партията са замразяване на пенсионната възраст и вдигане на минималната работна заплата. 
Все мерки, които срещат неодобрението на бизнеса. От думите на Нинова стана ясно още, че в БСП се обсъждат няколко 
варианта за увеличение на максималния осигурителен доход догодина, като единият от тях предвижда ръст до 2500 лв. 
 
News.dir.bg 
 
√ КНСБ призова кабинета да бламира бизнеса за минималната заплата 
 
От КНСБ призоваха правителството да не се съобразява с някои от работодателите по отношение на минималната 
работна заплата и тя да бъде повишена, ако не още тази година, то от 1-ви януари 2014 г. Предложението на синдикатите 
е тя да стане 350 лв. 
Увеличаването на минималната работна заплата може да стане само с категоричната воля на правителството, без да се 
съобразява с това, че част от работодателските организации няма да са съгласни.  
Това заяви вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков преди днешното заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), цитиран от „Фокус”. На заседанието ще се гледат данъчните закони, а ако има обсъждане на МРЗ 
то ще е неофициално. 
По думите на Николай Ненков, управляващите не трябва да се оправдават в последния момент с работодателите.  
„Мисля си, че държавата ще поеме отговорността поне от 1 януари да има увеличение на минималната работна заплата, 
но с колко точно трябва да бъде увеличена не мога да се ангажирам”, отбеляза синдикалистът.  
Увеличаване на минималната работна заплата не трябва да има в рамките на настоящата 2013 година, заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той отказа да коментира сценария за 
минимална работна заплата в размер на 340 лева от 1 януари 2014 година.  
„Въпросът трябва да се гледа в цялост”, подчерта Васил Велев и отбеляза, че АИКБ ще имаме ясно становище по темата в 
края на месец октомври.  
Ненков призова правителството да не прехвърля топката пак при „взаимоотношенията между работодателите и 
синдикати”, тъй като там не може да се очаква консенсус по въпроса с минималната работна заплата.  
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Само преди дни премиерът Пламен Орешарски обяви, че работодатели и синдикати сами трябва да се разберат по 
въпроса, а правителството ще приеме тяхното решение. 
 
Българска национална телевизия 
 
√ Без генерелни промени в данъчната система 
 
Нагласа за генерални промени в данъчната системата поне засега няма. Искането на синдикатите за семейно подоходно 
облагане и въвеждане на необлагаем мимимум очаквано не срещна подкрепа от страна на работодателите. Финансовият 
министър пък остави дискусията отворена, макар и в по-дългосрочен план. 
"Преди внасянето в МС няма да има необлагаем минимум. Смятаме, че имаме опростена данъчна система, която 
функционира добре и нашите мерки са насочени към заздравяването й. Оставяме отворена врата за дискусии по основни 
теми за следващи години, каквато е темата за семейно подохоно облагане, тази врата не е затворена по отношение на 
анализи и възможности за въвеждане на отделни елементи", подчерта Петър Чобанов - министър на финансите. 
Данъчните облекчения за млади семейства с ипотечен кредит също поставиха на противоположни позиции социалните 
партньори. Според синдикатите ефектът от премахване на преференциите ще бъде минимален - едва 2 млн. лева повече 
ще влязат в хазната за сметка на хиляди домакинства, които ще трябва да плащат по около 300-400 лв. повече на година. 
"Няма никакъв бюджетен ефект, тъй като става дума за около 6 хиляди души и бюджетът нищо няма да загуби, а се 
създава едно негативно усещане в младите семейства", заяви Николай Ненков. 
"Другата причина това да не стане е сложното отчитане и малкото хора, които се възползват от тази преференция", 
посочи Васил Велев - АИКБ. 
Все пак държавата е готова да преосмисли позицията си за данъчните преференции за млади семейства, като промени 
обхвата на наредбата така че да отговори на европейските изисквания. 
"Има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширена. по посока на чуждестранни лица, ще обсъдим този 
въпрос много внимателно", каза Петър Чобанов - министър на финансите. 
Поне през следващата година кабинетът ще поиска данък лихва да се запази. Очаква се приходите от налога да са около 
90 млн. лева. - ако бъдат събрани парите, щели да отидат за образование. Все още няма съгласие за ръст на 
минималната работна заплата. Възможно е най-ниските доходи да се увеличат през следващата година, това обаче ще се 
обсъжда при гледането на бюджет 2014. През октомври ще стане ясно и дали Еврокомисията ще ни даде отсрочка или 
шофьорите, които карат на газ ще плащат с около 30 стотинки повече за гориво от догодина.  
Иначе социалните партньори постигнаха съгласие, че ддс за фирмите трябва да се начислява на касова основа - т.е. при 
плащане. По този начин, освен че бизнесът ще се облекчи, държавата се надява да ограничи и данъчните измами. 
Предстои промените да се разгледат от Министерския съвет. 
 
Видео: http://bnt.bg/bg/news/view/108575/danychnite_oblekchenija_za_mladite_semejstva_moje_da_se_zapazjat 
 
Нова ТВ 
 
√ Бизнесът поиска промени във формирането на такса смет 
Според АИКБ такса смет трябва да се формира на база на генериран отпадък 
 
Представителите на бизнеса настояха за промени във формирането на такса смет в общините. По време на заседанието 
на Националния съвет за тристранно сътрудничесто бяха представени законодателни промени, които 
предвижда правителството в някои данъчни закони, информира агенция „Фокус”. 
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че трябва да се намали данъчната тежест върху 
бизнеса и да се предвидят мерки срещу сивия сектор. Според него такса смет трябва да се формира на база на генериран 
отпадък. 
Димитър Бранков от Българската стопанска камара пък контрира, че Народното събрание не може да прехвърля права за 
определяне на данъците на общинските съвети. 
 
novini.bg 
 
√ Работодателите са против увеличаване на минималната работна заплата  
През октомври ще има ясно становище дали увеличението ще се случи следващата година 
 
"Успешна е данъчната реформа, която беше извършена в нашата страна преди влизането ни в ЕС. Съществени промени в 
данъчните закони не се налагат, нито се предлагат такива. Най-съществената промяна, която се обсъжда по предложение 
на работодателските организации е свързана с нов начин на начисляване и плащане на данъчната стойност." Това каза 
Васил Велев от работодателските организации АИКБ преди срещата на тристранния съвет. На него присъстват министър 
Чобанов, социалният министър Хасан Адемов, вицепремиерът Зинаида Златанова, предаде репортер на novini.bg. 
Категорично работодателите са против увеличаването на минималната работна заплата тази година. В края на октомври 
ще имаме становище дали догодина минималната работна заплата да бъде увеличена, заяви Васил Василев. 
 
Агенция БГНЕС  

http://banks.dir.bg/news.php?id=15000595
http://bnt.bg/bg/news/view/108575/danychnite_oblekchenija_za_mladite_semejstva_moje_da_se_zapazjat
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√ Чобанов: Възможно е преференцията за млади семейства да не отпадне 
 
Възможно е преференцията за млади семейства да не отпадне, а да остане и да бъде разширена. 
Това каза министърът на финансите Петър Чобанов след заседанието на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), на който бяха обсъдени предлаганите от правителството промени в данъчните закони. "Виждаме, 
че има доста голяма подкрепа за преференцията за младите семейства. Към момента ние сме по-скоро за отмяната й, 
тъй като не смятаме, че тя функционираше оптимално. Но като цяло сме отворени в рамките на оставащото време да 
обмислим подобряването й, може би разширяването й към чуждестранни лица. Към момента не мога да кажа 
категорично дали преференцията ще отпадне, има възможност да не отпадне, а да остане и да бъде разширена", заяви 
министър Чобанов. 
Той каза още, че правителството няма готовност да направи промяна в такса смет. "Но това е част от по-голяма дискусия, 
която предимно в края на тази и началото на следващата година ще водим с националното сдружение на общините", 
допълни Чобанов. Правителството не предвижда и отпадане на данъка върху лихвите по депозитите. "Разчитаме на 
средства от около 90 милиона лева. Целта е те да се използват и догодина като пример могат да отидат за 
допълнителните средства, които ще отпуснем за образование. Но в средносрочен план стои въпросът дали този данък да 
не отпадне", заяви министърът. 
Той каза още, че няма консенсус за ново повишаване на минималната работна заплата тази година. Чобанов заяви, че 
догодина вижда възможност тя да бъде повишена, но това ще бъде дискутирано със социално-икономическите 
партньори. 
"Разглеждаме следващата година като годината, в която данъчната система ще бъде укрепена, ще се видят нейните 
възможности по отношение на събираемостта", посочи Чобанов. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, който също участва в НСТС, 
заяви от своя страна, че успешната данъчна реформа в България е приключила преди влизането на страната ни в ЕС. 
"Оттам-нататък задачата е да се направи събирането на данъците по-честно и плащането по-лесно. И в двете посоки се 
правят предложения, които ние подкрепяме. Като работодатели бихме отличили възможността малките и средни 
предприятия да се възползват от новия начин на начисляване и плащане на ДДС при касова отчетност. Размерът от 500 
000 евро на оборот за изминалата година беше коментиран. Мнението на Министерството на финансите беше, че е 
добре да се започне с такъв праг и ако нещата вървят добре, в следващия период да се мисли за увеличаване на този 
праг, за да могат още повече компании да се възползват от тази възможност. Друго предложение е за нов 7-годишен 
период да се отстъпи корпоративният данък в общини с по-висока безработица", заяви Велев. Той каза още, че 
работодателите са против промени в данъчни ставки и подоходното облагане, включително въвеждането на необлагаем 
минимум. "В предлаганите промени не видяхме определяне на таксата битови отпадъци да се извършва единствено на 
база генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите. Не разбираме защо се 
бави това предложение", допълни Велев. 
Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков съобщи, че работодателите 
подкрепят всички промени, които облекчават бизнеса и хармонизират българското законодателство с европейското. 
"Изразихме известни съмнения относно т. нар. режим на касова отчетност. След консултации с данъчни експерти може 
да се очакват промени в отчетността на програмните продукти на фирмите. От тази гледна точка ще имаме доста по-
усложнен ред и увеличено време за провеждане на данъчните ревизии, а това означава и увеличаване на срока за 
възстановяване на ДДС. Режимът ще засегне всички данъчно задължени лица, независимо дали са се съгласили да 
прилагат този режим. Това води до известна опасност малките фирми, предпочели този режим, да бъдат негативно 
селекционирани, включително в големите търговски вериги", посочи Бранков.  
 
novinite.bg 
 
√ Бизнесът настоява за промени в такса „Смет“ 
 
Представителите на бизнеса настояха за промени във формирането на такса смет в общините. Това стана на заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество, предаде агенция „Фокус“. 
На форума бяха представени законодателни промени, които предвижда правителството в някои данъчни закони. Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че трябва да се намали данъчната тежест 
върху бизнеса и да се предвидят мерки срещу сивия сектор. 
Според него са необходими и промени в такса смет, така че да се формира на база на генериран отпадък. Димитър 
Бранков от БСК заяви, че няма как да се тръгне към генерална промяна, преди да се реформира системата на местните 
данъци и такси. 
 
Faktor.bg   
 
√ В Тристранката не се разбраха за ръста на минималната заплата 
 
Бизнесът отново изрази  позицията си, че е против увеличение на минималната работна заплата в рамките на тази 
година. Това стана ясно на днешното заседание на Тристранката.  
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Васил Велев от АИКБ е категоричен, че успешна данъчна реформа е извършена още преди присъединяването ни в 
Европейския съюз и затова не се налагат големи промени в данъчната реформа. Според него най-съществената промяна 
е свързана с нов начин на плащане на данък добавена стойност при касова отчетност 
Това е важна промяна и от нея могат да се възползват повече от 90% от регистрираните по ДДС фирми, основно малки 
компании, обясни Васил Велев. 
Работодателите имат особено мнение и по въпроса за ръста на максималния осигурителен доход, който според тях още 
не е обект на обсъждане.   
Ние сме скептични, че подобно увеличение би постигнало целите, в това има обаче повече разум, отколкото в 
увеличаването на минималната работна заплата, посочи Велев. 
Кабинетът предлага над 80 данъчни промени на НСТС. Предлагат се мерки за намаляване на административната тежест и 
намаляване разходите за бизнеса. Ще се даде възможност на самоосигуряващите се да преценяват сами кои задължения 
първо да погасят - данъци или осигуровки. 
Предвижда се и облекчен режим за погасяване на просрочени задължения при временно финансово затруднение. Други 
мерки касаят стимулиране на инвестиционната активност и активизиране на заетостта. 
Усъвършенстване на преференциите по Закона за корпоративното подоходно облагане, предлага също така кабинетът. 
Тези преференции касаят производствени предприятия, които инвестират в региони с висока безработица. 
Сега тази преференция касае инвестициите в общини, където безработицата е с 35% по-висока от средната за страната, 
предлага се този процент да бъде намален на 25%. 
Обратно начисляване на ДДС при зърнени култури, предвижда още МС. Засилва се контролът върху стоките с висок 
фискален риск, като целта е да се намалят измамите с ДДС. 
Нашите искания са за необлагаем минимум, обяви преди днешното заседание Николай Ненков от КНСБ. Той изрази 
недоволството си, че от дневния ред липсва обсъждане на семейното подоходно облагане. Падат преференциите за 
млади семейства по ипотечните кредити, недоволен е Ненков. 
Според синдикатите тази мярка не е с кой знае какъв финансов ефект, тъй като ще засегне около 6 000 семейства, но 
след като преференциите за тях падат у младите семейства остава негативно впечатление. КНСБ също така иска засилен 
контрол върху рисковите стоки като алкохола, цигарите. 
Синдикатите настояват за вдигане на минималната работна заплата. Вдигането на минималната работна заплата може да 
стане само с категоричната воля на правителството, убеден е Ненков. Той призова управляващите да не се оправдават, че 
работодателите са против вдигането на минималната заплата. 
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа" поиска в рамките на дискусиите въвеждане на необлагаем минимум върху 
доходите. Той настоя и за облагане на доходи над максималния облагаем размер. Синдикатът иска и въвеждане на 
елементи на семейното подоходно облагане, както и да не отпадат преференциите за младите семейства. 
Бизнесът пък постави за обсъждане и въпроса за такса смет. Според АИКБ нейният размер трябва да се определя на база 
генериран отпадък. 
 
news.data.bg  
 
√ Работодателите са против увеличаване на минималната работна заплата 
 
"Успешна е данъчната реформа, която беше извършена в нашата страна преди влизането ни в ЕС. Съществени промени в 
данъчните закони не се налагат, нито се предлагат такива. Най-съществената промяна, която се обсъжда по предложение 
на работодателските организации е свързана с нов начин на начисляване и плащане на данъчната стойност." 
Това каза Васил Велев от работодателските организации АИКБ преди срещата на тристранния съвет. На него присъстват 
министър Чобанов, социалният министър Хасан Адемов, вицепремиерът Зинаида Златанова, предаде репортер на 
novini.bg. 
Категорично работодателите са против увеличаването на минималната работна заплата тази година. В края на октомври 
ще имаме становище дали догодина минималната работна заплата да бъде увеличена, заяви Васил Василев. 
 
bnews.bg  
 
√ „Подкрепа“: На коляно гледаме данъчни закони 
 
"Подкрепа" изрази недоволство, че промените в данъчните закони, които ще се обсъждат на НСТС, са им раздадени в 
последния момент и не са имали време да се запознаят с тях. 
"Не ни харесва ,че ни карат на коляно да обсъждаме и тоя път. На 18-ти късно ги получихме документите, пак прилича на 
претупване. Притеснява ме, че трябва много бързо да ги претупваме.", каза вицепрезидентнът на "Подкрепа" Димитър 
Манолов преди началото на заседанието на НСТС. 
Манолов поиска дебатът да бъде разделен на две части и Тристранката да се събере в петък отново.  
Правителството да не се оправдава с нежеланието на работодателите за вдигане на минималната заплата и да го 
направи на своя отговорност, 
призова пък вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков преди началото на Тристранката. Синдикатът настоява това да 
стане от 1 януари. 
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Той изрази недоволството на КНСБ, че ще отпаднат преференциите за младите семейства с ипотечни кредити. По думите 
му, това няма да има ефект върху бюджета, а по-скоро ще има негативен отзвук сред младите семейства. По думите му 
става дума за не повече от 6000 души. 
 „Това, което ни притеснява, е че социалните аспекти на данъчните закони отново ще липсват”, каза Ненков. 
Работодателите, естествено, пак подчертаха, че са против вдигането на минималната работна заплата. 
"Нееднократно сме изразявали позиция против увеличение на минималната работна заплата в рамките на тази година, 
за следващата година не сме обсъждали този въпрос", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал 
в България. 
По отношение на данъчните промени, тема на днешното заседание на НСТС, той е категоричен, че успешна данъчна 
реформа е извършена още преди присъединяването ни в Европейския съюз. 
Големи промени в данъчната реформа не се налагат, категоричен е той.  
Синдикатите пък са категорични, че сериозно ги притесняват обявените от кабинета мерки за намаляване на 
административната тежест и разходите за бизнеса, общо 88. 
 
Money.bg 
 
√ Големи промени в данъчната система не се налагат, смята бизнесът 
 
Нееднократно сме изразявали позиция против увеличение на минималната работна заплата в рамките на тази година, за 
следващата година не сме обсъждали този въпрос. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, цитиран от news.bg. 
По отношение на данъчните промени, обект на днешното заседание на НСТС (тристранката), той е категоричен, че 
успешна данъчна реформа е извършена още преди присъединяването ни в Европейския съюз. Големи промени в 
данъчната система не се налагат, категоричен е той. 
Най-съществената промяна е свързана с нов начин на плащане на данък добавена стойност при касова отчетност, това е 
важна промяна и от нея могат да се възползват повече от 90% от регистрираните по ДДС фирми, основно малки 
компании, обясни Васил Велев. 
Според него ръста на максималния осигурителен доход още не е обект на обсъждане. Работодателите са с особено 
мнение за тази идея. Ние сме скептични, че подобно увеличение би постигнало целите, в това има обаче повече разум, 
отколкото в увеличаването на минималната работна заплата, според Васил Велев. 
Кабинетът предлага над 80 данъчни промени на НСТС. Предлагат се мерки за намаляване на административната тежест и 
намаляване разходите за бизнеса. Ще се даде възможност на самоосигуряващите се да преценяват сами кои задължения 
първо да погасят - данъци или осигуровки. 
Предвижда се и облекчен режим за погасяване на просрочени задължения при временно финансово затруднение. Други 
мерки касаят стимулиране на инвестиционната активност и активизиране на заетостта. 
Усъвършенстване на преференциите по Закона за корпоративното подоходно облагане, предлага също така кабинетът. 
Тези преференции касаят производствени предприятия, които инвестират в региони с висока безработица. 
Сега тази преференция касае инвестициите в общини, където безработицата е с 35% по-висока от средната за страната, 
предлага се този процент да бъде намален на 25%. 
Обратно начисляване на ДДС при зърнени култури, предвижда още МС. Засилва се контролът върху стоките с висок 
фискален риск като целта е да се намалят измамите с ДДС. 
Нашите искания са за необлагаем минимум, обяви преди днешното заседание Николай Ненков от КНСБ. Той изрази 
недоволството си, че от дневния ред липсва обсъждане на семейното подоходно облагане. Падат преференциите за 
млади семейства по ипотечните кредити, недоволен е Ненков. 
Според синдикатите тази мярка не е с кой знае какъв финансов ефект, тъй като ще засегне около 6 000 семейства, но 
след като преференциите за тях падат у младите семейства остава негативно впечатление. КНСБ също така иска засилен 
контрол върху рисковите стоки като алкохола, цигарите. 
Синдикатите настояват за вдигане на минималната работна заплата. Вдигането на минималната работна заплата може да 
стане само с категоричната воля на правителството, убеден е Ненков. Той призова управляващите да не се оправдават, че 
работодателите са против вдигането на минималната заплата. 
Димитър Манолов от КТ „Подкрепа" поиска в рамките на дискусиите въвеждане на необлагаем минимум върху 
доходите. Той настоя и за облагане на доходи над максималния облагаем размер. Синдикатът иска и въвеждане на 
елементи на семейното подоходно облагане, както и да не отпадат преференциите за младите семейства. 
Бизнесът пък постави за обсъждане и въпроса за такса смет. Според АИКБ нейният размер трябва да се определя на база 
генериран отпадък. 
 
stigabe.com  
 
√ Представителите на бизнеса настояват за промени в такса „Смет“ 
 
Представителите на бизнеса настояха за промени във формирането на такса смет в общините. Това стана на заседание на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество.  
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На форума бяха представени законодателни промени, които предвижда правителството в някои данъчни закони. Васил 
Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) заяви, че трябва да се намали данъчната тежест 
върху бизнеса и да се предвидят мерки срещу сивия сектор. 
Според него са необходими и промени в такса смет, така че да се формира на база на генериран отпадък. Димитър 
Бранков от БСК заяви, че няма как да се тръгне към генерална промяна, преди да се реформира системата на местните 
данъци и такси. 
 
Списание Тема Daily 
 
√ Възможно е преференцията за млади семейства да остане 
Това каза финансовият министър Петър Чобанов след днешното заседание на НСТС; на него бяха обсъдени 
предлаганите от кабинета промени в данъчните закони 
 
"Възможно е преференцията за млади семейства да не отпадне, а да остане и да бъде разширена." Това каза министърът 
на финансите Петър Чобанов след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който 
бяха обсъдени предлаганите от правителството промени в данъчните закони. "Виждаме, че има доста голяма подкрепа 
за преференцията за младите семейства. Към момента ние сме по-скоро за отмяната й, тъй като не смятаме, че тя 
функционираше оптимално. Но като цяло сме отворени в рамките на оставащото време да обмислим подобряването й, 
може би разширяването й към чуждестранни лица. Към момента не мога да кажа категорично дали преференцията ще 
отпадне, има възможност да не отпадне, а да остане и да бъде разширена", заяви министър Чобанов. 
Той каза още, че правителството няма готовност да направи промяна в такса смет. "Но това е част от по-голяма дискусия, 
която предимно в края на тази и началото на следващата година ще водим с националното сдружение на общините", 
допълни Чобанов. Правителството не предвижда и отпадане на данъка върху лихвите по депозитите. "Разчитаме на 
средства от около 90 милиона лева. Целта е те да се използват и догодина като пример могат да отидат за 
допълнителните средства, които ще отпуснем за образование. Но в средносрочен план стои въпросът дали този данък да 
не отпадне", заяви министърът. 
Чобанов заяви, че няма консенсус за ново повишаване на минималната работна заплата тази година. 
Министърът  допълни, че догодина вижда възможност тя да бъде повишена, но това ще бъде дискутирано със социално-
икономическите партньори. "Разглеждаме следващата година като годината, в която данъчната система ще бъде 
укрепена, ще се видят нейните възможности по отношение на събираемостта", посочи Чобанов. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, който също участва в НСТС, 
заяви от своя страна, че успешната данъчна реформа в България е приключила преди влизането на страната ни в ЕС. 
"Оттам-нататък задачата е да се направи събирането на данъците по-честно и плащането по-лесно. И в двете посоки се 
правят предложения, които ние подкрепяме. Като работодатели бихме отличили възможността малките и средни 
предприятия да се възползват от новия начин на начисляване и плащане на ДДС при касова отчетност. Размерът от 500 
000 евро на оборот за изминалата година беше коментиран. Мнението на Министерството на финансите беше, че е 
добре да се започне с такъв праг и ако нещата вървят добре, в следващия период да се мисли за увеличаване на този 
праг, за да могат още повече компании да се възползват от тази възможност. Друго предложение е за нов 7-годишен 
период да се отстъпи корпоративният данък в общини с по-висока безработица", заяви Велев. Той каза още, че 
работодателите са против промени в данъчни ставки и подоходното облагане, включително въвеждането на необлагаем 
минимум. "В предлаганите промени не видяхме определяне на таксата битови отпадъци да се извършва единствено на 
база генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите. Не разбираме защо се 
бави това предложение", допълни Велев. 
Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков съобщи, че работодателите 
подкрепят всички промени, които облекчават бизнеса и хармонизират българското законодателство с европейското. 
"Изразихме известни съмнения относно т. нар. режим на касова отчетност. След консултации с данъчни експерти може 
да се очакват промени в отчетността на програмните продукти на фирмите. От тази гледна точка ще имаме доста по-
усложнен ред и увеличено време за провеждане на данъчните ревизии, а това означава и увеличаване на срока за 
възстановяване на ДДС. Режимът ще засегне всички данъчно задължени лица, независимо дали са се съгласили да 
прилагат този режим. Това води до известна опасност малките фирми, предпочели този режим, да бъдат негативно 
селекционирани, включително в големите търговски вериги", посочи Бранков. 
 
dariknews.bg 
 
√ Чакат 90 млн. лв. приходи от данък лихва догодина 
 
Към момента правителството няма да въвежда семейно подоходно облагане и необлагаем минимум на доходите, 
съобщи финансовият министър Петър Чобанов след заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество, на 
което бяха обсъдени тези мерки. Синдикатите се обявиха в подкрепа на мерките, а бизнесът се обяви против тях. 
Министър Чобанов допълни, че се запазва и данъкът върху лихвите от депозитите, като за следващата година от него се 
очакват приходи в размер на 90 милиона лева. Колкото до минималната работна заплата, възможността за нейното 
вдигане се насочва към следващата година, тъй като в момента няма консенсус между работодатели и синдикати. 



12 

 

По време на заседанието синдикатите поискаха връщане на семейното подоходно облагане, отпадане на данък лихва и 
въвеждане на необлагаем минимум. Николай Ненков от КНСБ допълни, профсъюзите са против отпадането на 
преференциите за млади семейства с ипотека. 
От своя страна работодателите отхвърлиха тези мерки и поставиха стария проблем с определянето на такса смет за 
бизнеса. „Определянето на такса битови отпадъци да се извършва единствено на база генерираните отпадъци, а не на 
база стойността на дълготрайните активи на компаниите. В това отношение отново не чухме убедителни доводи защо 
това не се прави", каза Васил Велев от асоциацията на индустриалния капитал. 
Министър Чобанов увери, че вратата за семейното подоходно облагане остава отворена за в бъдеще, а също така могат 
да се обсъждат варианти за запазване на преференциите за младите семейства. „Към момента не мога да кажа 
категорично дали ще отпадне, но има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширено", каза министърът. 
До петък социалните партньори могат да преработят позициите си по обсъжданите промени. 
 
dnes.bg  
 
√ Данък "лихва" остава, приходите от него отиват за образование 
Чобанов отряза синдикатите за необлагаем минимум 
 
Данъкът върху лихвите от депозитите няма да отпадне за догодина, потвърди финансовият министър Петър Чобанов 
след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Чобанов се аргументира с това, че се разчита на приходи от 90 млн. лева, които могат да се използват за образование 
през 2014 година, а и към момента били консумирани част от негативите от въвеждането му.  
В края на миналата година мнозинството на ГЕРБ въведе облагане с 10% на дохода от лихвите от влоговете. От БСП тогава 
възразиха остро, а през юли т.г. Сергей Станишев обяви, че левицата ще го премахне. Както Dnes.bg писа, преди дни и 
премиерът Пламен Орешарски заяви, че отпадането му не се разглежда на този етап. Все пак Чобанов уточни, че 
средносрочно стои въпросът дали налогът, въведен от ексфинансовия министър Симеон Дянков, да не бъде премахнат. 
Министърът на финансите остави и вратичка, че преференцията за млади семейства с ипотека може и да не отпадне, 
както се предвиждаше. 
"Виждаме, че преференцията за младите семейства има доста голяма подкрепа. Към момента ние сме по-скоро за 
отмяната й от гледна точка на това, че не смятаме, че тя функционираше оптимално, но като цяло сме отворени в 
рамките на времето, което остава, да обмислим подобряването й, може би разширяването й по посока на чуждестранни 
лица, каза министърът и обеща внимателно обсъждане на въпроса. 
Чобанов обаче отряза надеждите на синдикатите за въвеждане на необлагаем минимум за най-ниските доходи. В 
момента всички доходи се облагат с т.нар. плосък данък от 10%. 
„Отношението ни като цяло е, че имаме една опростена данъчна система, която функционира добре, но нашите мерки са 
насочени към заздравяването й, да видим какво и колко ще можем да събираме догодина“, заяви той. 
Няма и готовност за промени във формирането на такса смет, за което пак настояха работодателите. Според Чобанов 
това е част от по-голяма дискусия, която ще се води и с Националното сдружение на общините.  
Министърът обаче застана на страната на бизнеса да няма нов ръст на минималната работна заплата тази година.  
Той напомни, че през 2013 г. минималната работна заплата вече беше повишавана. Нямаме консенсус за нейното 
повишаване тази година, за догодина виждаме възможност тя да бъде повишена, но това също ще бъде дискутирано със 
социално-икономическите партньори, балансира той исканията на синдикати и работодатели. 
Разглеждаме следващата година като годината, в която данъчната система ще бъде укрепена и ще се видят нейните 
възможности по отношение на събираемостта. Оставяме отворена вратата за дискусии по основните теми за следващите 
години каквато тема е семейното подоходно облагане, обобщи Чобанов. 
По-рано на заседанието на НСТС заместник-министърът на финансите Людмила Петкова представи предложения за 
данъчни промени в четири основни групи - за намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса, за 
стимулиране на инвестиционната активност и заетостта, за повишаване на бюджетните приходи и за хармонизиране на 
законодателството ни с европейското право. 
Социалните партньори днес не постигнаха консенсус по предложените данъчни промени. До петък всички ще могат да 
преработят становищата си или да представят такива с мотиви към тях, защото стана ясно, че не е имало достатъчно 
време да се запознаят с предлаганите от финансовото министерство промени. 
Николай Ненков от КНСБ заяви, че действително има положителни промени, сред които посочи въвеждане на касовата 
отчетност по ДДС и на контрол върху стоки с фискален риск, което ще намали данъчните измами. Ненков даде като 
положителен пример и ваучерите за гориво за земеделците и преференциите за данък печалба за фирми с производство 
в общини с 25% по-висока безработица от средната за страната. 
Синдикатите искат въвеждане на необлагаем минимум за най-ниските доходи, с което изчисляват, че в „джоба на 
работещите ще останат по 30 лева“ и въвеждане на семейно подоходно облагане, което стана ясно, че се отлага във 
времето. Синдикатите искат още премахване на т.нар „данък лихва“ върху депозитите и са против отпадането на 
преференциите за млади семейства с ипотека. Според тях данъкът върху дивидента трябва да се увеличи от 5% на 10%, 
за да се изравни с останалите данъчни ставки.  
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, заяви, че задачата е да се направи „събирането на 
данъците по-честно и плащането по-лесно“. По думите му и в двете посоки се правят рационални предложения, които 
работодателите подкрепят. Велев също отличи новия начин на начисляване и плащане на ДДС при касова отчетност, 
както и преференциите за производство в общини с по-висока безработица.  
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Бизнесът е против промени в данъчни ставки и такива в подоходното облагане, включително въвеждане на необлагаем 
минимум. Работодателите отново излязоха с „многогодишното“ си предложение такса смет да се определя на база 
генерирани битови отпадъци, а не според стойността на дълготрайните активи на компаниите. 
 
infostock.bg  
 
√ Синдикати и работодатели пак спорят за минималната работна заплата 
 
В нова словесна схватка попаднаха представители на синдикати и работодатели на тема минимална работна заплата 
преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което се гледат 
данъчните закони. 
Пред журналисти вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков призова правителството да не се съобразява с някои от 
работодателите по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) и тя да бъде повишена, ако не още тази година, то 
от 1 януари 2014 г. Синдикатите предлагат тя да стане 350 лв. В момента МРЗ е 310 лева. Синидкалистът уточни, че МРЗ 
не е в дневния ред на днешното заседание на НСТС, но може да се дискутира неформално. 
Увеличаване на минималната работна заплата не трябва да има в рамките на настоящата 2013 година, заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той отказа да коментира сценария за 
минимална работна заплата в размер на 350 лева от 1 януари 2014 година. 
„Въпросът трябва да се гледа в цялост", подчерта Васил Велев и припомни, че АИКБ има ясно становище по темата и ще я 
обяви в края на месец октомври. 
Поводът за разменените реплики бе казаното от премиера Пламен Орешарски преди няколко дни, че че работодатели и 
синдикати сами трябва да се разберат по въпроса, а правителството ще приеме тяхното решение. На свой ред Николай 
Ненков каза кабинетът да не прехвърля топката пак при „взаимоотношенията между работодателите и синдикати", тъй 
като там не може да се очаква консенсус по въпроса с минималната работна заплата. 
 
ИА София прес  
 
√ Бизнесът против вдигане минималната заплата през 2013-та 
 
Нееднократно сме изразявали позиция против увеличение на минималната работна заплата в рамките на тази година, за 
следващата година не сме обсъждали този въпрос. Това заяви Васил Велев от АИКБ. 
По отношение на данъчните промени, обект на днешното заседание на НСТС (тристранката), той е категоричен, че 
успешна данъчна реформа е извършена още преди присъединяването ни в Европейския съюз. Големи промени в 
данъчната реформа не се налагат, категоричен е той. 
Най-съществената промяна е свързана с нов начин на плащане на данък добавена стойност при касова отчетност, това е 
важна промяна и от нея могат да се възползват повече от 90% от регистрираните по ДДС фирми, основно малки 
компании, обясни Васил Велев. 
Според него ръстът на максималния осигурителен доход още не е обект на обсъждане. Работодателите са с особено 
мнение за тази идея. Ние сме скептични, че подобно увеличение би постигнало целите, в това има обаче повече разум, 
отколкото в увеличаването на минималната работна заплата, според Васил Велев. 
Кабинетът предлага над 80 данъчни промени на НСТС. Предлагат се мерки за намаляване на административната тежест и 
намаляване разходите за бизнеса. Ще се даде възможност на самоосигуряващите се да преценяват сами кои задължения 
първо да погасят – данъци или осигуровки. 
Предвижда се и облекчен режим за погасяване на просрочени задължения при временно финансово затруднение. Други 
мерки касаят стимулиране на инвестиционната активност и активизиране на заетостта. 
Усъвършенстване на преференциите по Закона за корпоративното подоходно облагане, предлага също така кабинетът. 
Тези преференции касаят производствени предприятия, които инвестират в региони с висока безработица. 
Сега тази преференция касае инвестициите в общини, където безработицата е с 35% по-висока от средната за страната, 
предлага се този процент да бъде намален на 25%. 
Обратно начисляване на ДДС при зърнени култури, предвижда още МС. Засилва се контролът върху стоките с висок 
фискален риск, като целта е да се намалят измамите с ДДС. 
Нашите искания са за необлагаем минимум, обяви преди днешното заседание Николай Ненков от КНСБ. Той изрази 
недоволството си, че от дневния ред липсва обсъждане на семейното подоходно облагане. Падат преференциите за 
млади семейства по ипотечните кредити, недоволен е Ненков. 
Според синдикатите тази мярка не е с кой знае какъв финансов ефект, тъй като ще засегне около 6 000 семейства, но 
след като преференциите за тях падат у младите семейства остава негативно впечатление. КНСБ също така иска засилен 
контрол върху рисковите стоки като алкохола, цигарите. 
Синдикатите настояват за вдигане на минималната работна заплата. Вдигането на минималната работна заплата може да 
стане само с категоричната воля на правителството, убеден е Ненков. Той призова управляващите да не се оправдават, че 
работодателите са против вдигането на минималната заплата. 
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√ КНСБ призова кабинета да бламира бизнеса за минималната заплата 
Увеличаването на минималната работна заплата може да стане само с категоричната воля на правителството, 
без да се съобразява с това, че част от работодателските организации няма да са съгласни, смятат от синдиката 
 
От КНСБ призоваха правителството да не се съобразява с някои от работодателите по отношение на минималната 
работна заплата и тя да бъде повишена, ако не още тази година, то от 1-ви януари 2014 г. Предложението на синдикатите 
е тя да стане 350 лв. 
Увеличаването на минималната работна заплата може да стане само с категоричната воля на правителството, без да се 
съобразява с това, че част от работодателските организации няма да са съгласни.  
Това заяви вицепрезидентът на КНСБ Николай Ненков преди днешното заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), цитиран от „Фокус”. На заседанието ще се гледат данъчните закони, а ако има обсъждане на МРЗ 
то ще е неофициално. 
По думите на Николай Ненков, управляващите не трябва да се оправдават в последния момент с работодателите.  
„Мисля си, че държавата ще поеме отговорността поне от 1 януари да има увеличение на минималната работна заплата, 
но с колко точно трябва да бъде увеличена не мога да се ангажирам”, отбеляза синдикалистът.  
Увеличаване на минималната работна заплата не трябва да има в рамките на настоящата 2013 година, заяви 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Той отказа да коментира сценария за 
минимална работна заплата в размер на 340 лева от 1 януари 2014 година.  
„Въпросът трябва да се гледа в цялост”, подчерта Васил Велев и отбеляза, че АИКБ ще имаме ясно становище по темата в 
края на месец октомври.  
Ненков призова правителството да не прехвърля топката пак при „взаимоотношенията между работодателите и 
синдикати”, тъй като там не може да се очаква консенсус по въпроса с минималната работна заплата.  
Само преди дни премиерът Пламен Орешарски обяви, че работодатели и синдикати сами трябва да се разберат по 
въпроса, а правителството ще приеме тяхното решение. 
 
argumenti-bg.com  
 
√ Въпреки уверенията да бъде махнат, управляващите запазват данъка върху лихвите 
 
Към момента правителството няма да въвежда семейно-подоходно облагане и необлагаем минимум на доходите, 
съобщи финансовият министър Петър Чобанов след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество във 
вторник, на което бяха обсъдени тези мерки. Синдикатите се обявиха в подкрепа на мерките, а бизнесът пък против тях. 
Чобанов допълни, че се запазва и данъкът върху лихвите от депозитите, като за следващата година от него се очакват 
приходи в размер на 90 милиона лева. Колкото до минималната работна заплата, възможността за нейното вдигане се 
насочва към следващата година, тъй като в момента няма консенсус между работодатели и синдикати. 
По време на заседанието синдикатите поискаха връщане на семейното-подоходно облагане, отпадане на данък лихва и 
въвеждане на необлагаем минимум. Николай Ненков от КНСБ допълни, профсъюзите са против отпадането на 
преференциите за млади семейства с ипотека. 
От своя страна работодателите отхвърлиха тези мерки и поставиха стария проблем с определянето на такса смет за 
бизнеса. „Определянето на такса битови отпадъци да се извършва единствено на база генерираните отпадъци, а не на 
база стойността на дълготрайните активи на компаниите. В това отношение отново не чухме убедителни доводи защо 
това не се прави”, каза Васил Велев от асоциацията на индустриалния капитал. 
Министър Чобанов увери, че вратата за семейното подоходно облагане остава отворена за в бъдеще, а също така могат 
да се обсъждат варианти за запазване на преференциите за младите семейства. „Към момента не мога да кажа 
категорично дали ще отпадне, но има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширено”, каза министърът. 
До петък социалните партньори могат да преработят позициите си по обсъжданите промени. 
 
Classa.bg  
 
√  Бизнесът не иска промени в подоходното облагане 
По всяка вероятност вдигането на минималната заплата остава за догодина 
 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е против промени в данъчните ставки при облагането на 
доходите на гражданите, стана ясно от думите на председателя на асоциацията Васил Велев по време на проведения във 
вторник Национален съвет за тристранно сътрудничество. При встъпване в длъжност на правителството на Пламен 
Орешарски бяха изразени намерения за въвеждане на необлагаем минимум на заплатите и за въвеждане на семейно 
подоходно облагане.  
„Успешната данъчна реформа приключи преди влизането на страната в ЕС. Задачата от там нататък е събирането на 
данъците да се направи по-честно, а плащането – по-лесно. И в двете посоки се правят рационални предложения, които 
подкрепяме. Имаме бележки, които ще представим”, посочи Велев.  
Той подчерта, че от години се говори за промяна в начина на формиране на такса смет, но не е видял заложени такива 

http://argumenti-bg.com/25498/vapreki-uvereniyata-da-bade-mahnat-upravlyavashtite-zapazvat-danaka-varhu-lihvite/
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промени в данъчното законодателство. Бизнесът настоява определянето на таксата да се извършва единствено на база 
на генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите.  
Има положителни промени, заложени в предложенията за промени в данъчните закони, коментира от своя страна след 
заседанието на тристранния съвет Николай Ненков от КНСБ. Като положителен пример той посочи предложението за 
въвеждане на касовата отчетност по ДДС; въвеждането на специален контрол върху т.нар. „рискови стоки” с фискален 
риск, което ще намали данъчните измами; ваучерите за гориво за земеделските производители; намаляването на прага 
на процента на безработица над общия за страната, при което положение се преотстъпва на 100% данъкът върху 
печалбата.  
От друга страна обаче, синдикатите искат въвеждане на необлагаем минимум на доходите, с което работодателите 
засега не са съгладни. Другите искания на синдикатите, които засега не са сред предвижданите мерки на правителството, 
са: въвеждане на семейно подоходно облагане; увеличаване на данъка върху дивидента от 5 на 10%, за да може да се 
изравни с данъчните ставки по другите данъци; отпадане на лихвите по депозитите.  
Министърът на финансите Петър Чобанов пък обобщи след края на тристранния съвет, няма да има необлагаем 
минимума на доходите на гражданите. По думите му въвеждането на такъв минимум е поискано от синдикатите, но не 
еподкрепено от работодателските организации. „Поради липса на съгласие предпочитаме да не прибягваме към 
въвеждане на необлагаем минимум”, обясни Чобанов. „Като цяло имаме опростена данъчна система, която 
функционира добре. Нашите мерки са насочени към заздравяването й, да видим какво и колко можем да събираме 
догодина”, каза министърът. Чобанов заяви, че „данъчната система ще бъде укрепена през следващата година. Оставяме 
отворена вратата за дискусии по основни теми, като например темата със семейното подоходно облагане. Тази врата не 
е затворена. Програмата на правителството ще рестартира икономиката и ще обсъждаме въвеждане на някои елементи 
от семейното подоходно облагане”, каза още финансовият министърът. По думите му - продължава дискусията и 
допълнителното усъвършенстване на единната данъчна сметка. 
„Минималната работна заплата тази година вече беше повишавана. Нямаме консенсус за повишаване. Към момента не е 
предмет на обсъждане. За догодина виждаме възможност тя да бъде повишена, но това ще бъде дискутирано със 
социално-икономическите партньори”, добави Петър Чобанов. Засега не се предвижда и отпадането от началото на 
следващата година на данъка върху лихвите по депозити на граждани, но въпросът все още е открит.  
Част от законовите промени, предложени миналата седмица от Министерството на финансите, предвиждат въвеждане 
на преференции за земеделските производители чрез ваучери на обща стойност 70 млн. лева, с които се намалява 
акциза за гориво. Предвижда се и стопроцентовото преотстъпване на корпоративния данък за предприятия с 
производствена дейност, който ще се използва от работодателите, които ще наемат определен брой персонал от 
местното население в общини с висока безработица.  
От Министерството на финансите предлагат и самоосигуряващите се лица да имат право да избират, дали да платят 
първо данъчно или осигурително задължение, както и въвеждане на облекчен режим за разсрочване на данъчните и 
осигурителни задължения.  
 
briagnews.bg 
 
√ Чакат 90 млн. лв. приходи от данък лихва догодина 
 
Към момента правителството няма да въвежда семейно подоходно облагане и необлагаем минимум на доходите, 
съобщи финансовият министър Петър Чобанов след заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество, на 
което бяха обсъдени тези мерки. Синдикатите се обявиха в подкрепа на мерките, а бизнесът се обяви против тях. 
Министър Чобанов допълни, че се запазва и данъкът върху лихвите от депозитите, като за следващата година от него се 
очакват приходи в размер на 90 милиона лева. Колкото до минималната работна заплата, възможността за нейното 
вдигане се насочва към следващата година, тъй като в момента няма консенсус между работодатели и синдикати. 
По време на заседанието синдикатите поискаха връщане на семейното подоходно облагане, отпадане на данък лихва и 
въвеждане на необлагаем минимум. Николай Ненков от КНСБ допълни, профсъюзите са против отпадането на 
преференциите за млади семейства с ипотека. 
От своя страна работодателите отхвърлиха тези мерки и поставиха стария проблем с определянето на такса смет за 
бизнеса. „Определянето на такса битови отпадъци да се извършва единствено на база генерираните отпадъци, а не на 
база стойността на дълготрайните активи на компаниите. В това отношение отново не чухме убедителни доводи защо 
това не се прави", каза Васил Велев от асоциацията на индустриалния капитал. 
Министър Чобанов увери, че вратата за семейното подоходно облагане остава отворена за в бъдеще, а също така могат 
да се обсъждат варианти за запазване на преференциите за младите семейства. „Към момента не мога да кажа 
категорично дали ще отпадне, но има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширено", каза министърът. 
До петък социалните партньори могат да преработят позициите си по обсъжданите промени. 
 
kiwinews.bg  
 
√ Работодателите са против необлагаем минимум 
 
"Като цяло социалните партньори не постигнаха консенсус по предложените промени в данъчните закони. 
Работодателите подкрепят голяма част от промените, но са против предложенията на синдикатите за въвеждане на 
необлагаем минимум и семейно подоходно облагане." Това обобщи днес пред журналисти след заседанието на 
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Националния съвет за тристранно сътрудничество новоизбраният заместник-председател на Съвета и председател на 
БТПП Цветан Симеонов. "Против сме промени в данъчни ставки и в подоходното облагане, както и въвеждане на 
необлагаем минимум", коментира председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му това, което липсва в 
проектозакона, а от години се предлага от бизнеса, е таксата битови отпадъци да се определя на базата само на 
генерирани отпадъци, а не на стойността на дълготрайните активи на компанията. 
 
botevgrad.com 
 
√ Работодателите са против промени в данъчни ставки и в подоходното облагане 
 
Работодателите са против промени в данъчни ставки и промени в подоходното облагане, включително против 
въвеждането на необлагаем минимум. Това заяви на брифинг Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в сградата на Министерски 
съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус”. „Успешната данъчна реформа приключи преди влизането на страната в ЕС. 
Задачата от там нататък е събирането на данъците да се направи по-честно, а плащането – по-лесно. И в двете посоки се 
правят рационални предложения, които подкрепяме. Имаме бележки, които ще представим”, посочи Велев. 
Той подчерта, че от години се говори за промяна в начина на формиране на такса смет, но не е видял заложени такива 
промени в данъчното законодателство. Бизнесът настоява определянето на таксата да се извършва единствено на база 
на генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите. 
 
keyfizine.com 
 
√ Бизнесът поиска промени във формирането на такса смет 
 
Представителите на бизнеса настояха за промени във формирането на такса смет в общините. По време на заседанието 
на Националния съвет за тристранно сътрудничесто бяха представени законодателни промени, които 
предвижда правителството в някои данъчни закони, информира агенция „Фокус”. 
сил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че трябва да се намали данъчната тежест върху 
бизнеса и да се предвидят мерки срещу сивия сектор. Според него такса смет трябва да се формира на база на генериран 
отпадък. 
Димитър Бранков от Българската стопанска камара пък контрира, че Народното събрание не може да прехвърля права за 
определяне на данъците на общинските съвети. 
 
dnevnik.bg 
 
√ Няма да има минимален необлагаем доход, заяви финансовият министър  
 
Социалните партньори не успяха да постигнат съгласие по нито едно от предложенията, които се гледаха днес на 
редовното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Те обсъдиха възможни промени в данъчните 
закони, предложени от държавата, както и идеите за семейно подоходно облагане, установяване на минимален 
необлагаем доход и отпадането на данъка върху лихвите на депозитите. Финансовият министър Петър Чобанов, който 
участва в заседанието, увери след края му, че въпреки че сега не е постигнат консенсус по тези теми, вратата за дискусии 
ще остане отворена и догодина.  
Синдикатите и работодателите обясниха, че не са имали време да се запознаят с предложенията на държавата за 
изменения в данъчното законодателство, тъй като те не са стигнали до тях в необходимия срок. Затова си дадоха време 
до петък да ги преразгледат, да преработят собствените си предложения и становища, които ще бъдат представени след 
това пред парламентарните комисии. 
Финансовият министър поясни, че става дума за мерки в няколко групи: предложения за намаляване на 
административната тежест, разходи за бизнеса и гражданите; стимулиране на инвестиционната активност и заетостта; 
увеличаване на бюджетните приходи. Промени се предвиждат по единната сметка за плащане на данъци и осигурителни 
вноски, по формата на данъчните декларации и за облекчения за изплащане на данъци за финансово затруднените. 
Предвижда се също въвеждане на механизъм за касова отчетност на ДДС, който беше подкрепен и от синдикатите. 
"Поради липса на съгласие предпочитаме да не прибягваме към въвеждане на необлагаем минимум", заяви Чобанов 
пред журналистите. Такова искане имаха синдикатите, но то не беше подкрепено и от работодателите. "Като цяло имаме 
опростена данъчна система, която функционира добре. Нашите мерки са насочени към заздравяването й, да видим какво 
и колко можем да събираме догодина", каза още министърът и обясни, че тогава трябва да се усети заздравяването на 
данъчната система.  
Няма консенсус и за повишаване на минималната работна заплата. Финансовият министър заяви, че това може да е 
опция догодина, но не и сега предвид че тази година тя вече се вдигна (от 290 на 310 лв.)  
Не се предвижда тази година да отпадне данъкът върху лихвите по депозитите, заяви още министърът. Той обясни, че 
приходите от този данък са в порядъка на 90 млн. лв. "Целта е тези средства да се използват и догодина, например за 
допълнителни средства за образование. Средносрочно стои въпросът дали този данък да не отпадне. Към момента са 
консумирани по-голяма част от негативите от въвеждането му и ще видим прилагането му и събираемостта по него", каза 
Чобанов. 
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Работодателите са против промени в данъчните ставки и промени в подоходното облагане, включително против 
въвеждането на необлагаем минимум, обобщи Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ). Той припомни също, че от години се говори за промяна в начина на формиране на такса смет, но такива все още 
не се правят, нито се разписват в данъчното законодателство. Бизнесът настоява таксата да се изчислява на базата на 
генерираните битови отпадъци, а не спрямо стойност на дълготрайните активи на компаниите, както в момента. 
Финансовият министър Петър Чобанов отговори, че към момента от министерството нямат готовност за такива 
предложения. "Това е част от една по-голяма дискусия, която в края на тази и в началото на следващата година ще водим 
и с Националното сдружение на общините в България", заяви той.   
 
3e-news.net 
 
√ Няма съществени промени в данъчната политика 
Правителството се отказа от основните си предизборни обещания 
 
Правителството ще да запази данъка върху лихвите по депозитите и през следващата година. Това заявни министърът на 
финансите Петър Чобанов след заседанието на Националния съвет за трирстранно сътрудничество, предаде БГНЕС. 
Според Чобанов догодина от този налог в хазната може да влязат допълнителни 90 млн. лева. "Целта е те да се използват 
и догодина и те могат да отидат за допълнителните средства, които ще отпуснем за образование. Но в средносрочен 
план стои въпросът дали този данък да не отпадне", заяви още министърът. Той каза още, че няма консенсус за ново 
повишаване на минималната работна заплата тази година. Чобанов заяви, че догодина вижда възможност тя да бъде 
повишена, но това ще бъде дискутирано със социално-икономическите партньори.  
На Съвета днес бяха обсъдени и вариантите за данъчни преференции за младите семейства. "Виждаме, че има доста 
голяма подкрепа за преференцията за младите семейства. Към момента ние сме по-скоро за отмяната й, тъй като не 
смятаме, че тя функционираше оптимално. Но като цяло сме отворени в рамките на оставащото време да обмислим 
подобряването й, може би разширяването й към чуждестранни лица", обясни Чобанов. Той обяви, че все още се обмисля 
дали тази преференция да отпадне или да бъде разширена. 
Според финансист номер 1 през следващата година ще бъде обсъждана възможността за промяна на такса смет. Това 
обаче не залегнало в сегашната дискусия по бюджет 2014. Този разговор ще бъде проведен с Националното сдружение 
на общините, поясни Чобанов. Той, че правителството разглежда следващата година като годината, в която данъчната 
система ще бъде укрепена, ще се видят нейните възможности по отношение на събираемостта.  
Мненията на бизнеса 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, заяви, че успешната данъчна 
реформа в България е приключила преди влизането на страната ни в ЕС. "Оттам-нататък задачата е да се направи 
събирането на данъците по-честно и плащането по-лесно. И в двете посоки се правят предложения, които ние 
подкрепяме. Като работодатели бихме отличили възможността малките и средни предприятия да се възползват от новия 
начин на начисляване и плащане на ДДС при касова отчетност. Размерът от 500 000 евро на оборот за изминалата година 
беше коментиран. Мнението на Министерството на финансите беше, че е добре да се започне с такъв праг и ако нещата 
вървят добре, в следващия период да се мисли за увеличаване на този праг, за да могат още повече компании да се 
възползват от тази възможност.", обясни Велев. 
Друго предложение е за нов 7-годишен период да се отстъпи корпоративният данък в общините с по-висока 
безработица", заяви Велев. Той каза още, че работодателите са против промени в данъчни ставки и подоходното 
облагане, включително въвеждането на необлагаем минимум. "В предлаганите промени не видяхме определяне на 
таксата битови отпадъци да се извършва единствено на база генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на 
дълготрайните активи на компаниите. Не разбираме защо се бави това предложение", припомни председателят на 
АИКБ. 
Заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков съобщи, че работодателите 
подкрепят всички промени, които облекчават бизнеса и хармонизират българското законодателство с европейското. 
"Изразихме известни съмнения относно т. нар. режим на касова отчетност. След консултации с данъчни експерти може 
да се очакват промени в отчетността на програмните продукти на фирмите. От тази гледна точка ще имаме доста по-
усложнен ред и увеличено време за провеждане на данъчните ревизии, а това означава и увеличаване на срока за 
възстановяване на ДДС. Режимът ще засегне всички данъчно задължени лица, независимо дали са се съгласили да 
прилагат този режим. Това води до известна опасност малките фирми, предпочели този режим, да бъдат негативно 
селекционирани, включително в големите търговски вериги", посочи още Бранков. 
Георги Саракостов от КРИБ заяви, че трябва да се създаде такъв режим, че българите да правят холдинг тук, а не 
например в Холандия, където той не се облага. Това ще е нова вълна на идване на т.нар. центрове на споделени услуги, 
отбеляза Саракостов.  
Какви са промените? 
Освен в тези промени от предвижда промяна в единната сметка за плащане на данъци осигурителни вноски. Ще бъде 
дадена възможност на самоосигуряващите се лица да изберат дали да плащат първо данъци или осигуровки. Предвижда 
се още обединяване на декларации 1 и 6, където се получава голямо объркване и хората попълват само едната.  
Предвижда се облекчения за фирми с влошено финансово състояние, като те сами ще могат да избират, кои задължения 
да платят чрез единната си сметка.  
Други мерки засягат обезпеченията при режим "отложено плащане на акциз" при акцизните стоки. В закона е 
предвидено размерът на обезпечението за стоките, които са в данъчния склад и няма рискове, да бъде намален от 30 на 
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20%. Така разходите на бизнеса ще са по-ниски.  
В Закона за държавния бюджет ще бъде заложена и нова данъчна преференция за ваучери за гориво за селскостопански 
производителите. Около 75 000 производители ще се възползват от тази мярка. Ваучерите ще се издават от ДФ 
"Земеделие", уточни зам.-министърът.  
В Закона за корпоративното подоходно облагане има преференция за предприятия в райони с висока безработица. 
Преференцията ще касае броя на наетите от района служители. Предвижда се тя да обхваща общини, в които средната 
безработица е с 25% по-висока от средната за страната.  
Предлага се усъвършенстване на преференцията, свързана с екологичните стандарти. Предложението е преференцията 
за автомобили със стандарт Евро 3 и 4 да е 30%, а за автомобили със стандарт Евро 5 и 6 – 50%.  
За земеделците ще бъде въведено и обратното начисление на ДДС върху зърнените култури, с което се очаква да бъде 
прекъсната порочната практика за укриване на данъка. Предвиждат се още мерки за защита на българските 
производители. Ще се следи движението на определени стоки. Фискалният контрол ще се осъществява на територията 
на цялата страна, каза Людмила Петкова.  
По отношение на необлагаемия минимум засега няма консенсус между синдикати и работодатели.  
Правителството на Пламен Орешарски дойде на власт след като обеща още през април, че догодина ще премахне 
данъкът върху лихвите по депозитите у нас. Обещанията на Коалиция за България тогава бяха да се премахнат и 
налозите за около 1 млн. българи с доходи до размера на минималната работна заплата. Прогресивният данък 
трябваше да има 10-процентова ставка за хората с доходи между 310 и 4500 лв. За всички с доходи над тази сума 
данъкът трябваше да е 20%. Сегашните управляващи обещаваха и вдигане на детските надбавки, но засега това е 
направено само за част от децата.   
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Новите договори за пътна поддръжка ще са с таван на цените 
Кандидатите ще бъдат пресявани чрез метода икономически най-изгодна оферта 
 
След като през пролетта на 2012 г. се наложи да предоговаря част от позициите в договорите за пътна поддръжка, сега 
пътната агенция планира да въведе таван на цените за различните дейности. Това ще се случи при подписването на 
новите 4-годишни договори, което се очаква да стане следващата година, съобщи министърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева на дискусионния форум "Строителството през 2014 г. – перспективи и предизвикателства", 
организирана от Камарата на строителите в България. 
Според нея тръжните процедури за почистване и поддръжка на републиканските пътища ще са голямото 
предизвикателство както за администрацията, така и за фирмите в бранша през 2014 г. Новите договори ще обхванат 
пътната мрежа в 27-те областни пътни управления плюс магистралите "Хемус", "Тракия" (новите отсечки), "Люлин" и 
завършените до момента участъци от "Струма". 
По нов начин 
Повечето от сегашните договори за пътна поддръжка изтичат в периода август – октомври следващата година. От 
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обаче планират да пуснат новите тръжни процедури още през февруари, за да 
има време за евентуално обжалване, посочи председателят на пътната агенция Стефан Чайков. 
Той уточни, че офертите на кандидатите ще бъдат пресявани чрез метода на икономически най-изгодната, а не както 
досега на базата на най-ниска цена. "Страницата "най-ниска цена" в пътната агенция вече е затворена", обясни Чайков. 
Той също се ангажира чрез таван на цените по различните позиции да бъдат избегнати диспропорции, каквито се 
срещаха в старите договори. По темата се вдигна шум, след като миналата пролет пътната агенция огласи огромни 
разлики в цените по едни и същи позиции в различните области на страната. Оказа се, че чистенето на снега в област 
Плевен струва пет пъти повече на километър в сравнение с Благоевград и Пазарджик. За кърпене на дупки със студена 
асфалтова смес разликата между най-ниската и най-високата цена излезе над 20 пъти. 
Като причина за големите разлики от АПИ посочиха липсата на конкуренция в част от тръжните процедури. Така 
например в 11 от 27-те търга за пътна поддръжка е подадена само една оферта. В интервю миналата година тогавашният 
председател на пътната агенция Лазар Лазаров дори описа как в някои случаи фирмите кандидати са чакали с два 
комплекта документи - с високи и с ниски цени. При липсата на конкуренти са подавали тези с високите. 
Тези практики станаха повод бившият министър на регионалното развитие в правителството на ГЕРБ Лиляна Павлова да 
поиска предоговаряне на цените по част от позициите в договорите за пътна поддръжка. След като то приключи, Павлова 
отчете средно 10% намаление на цените по договорите, но основно по периферни дейности като миене на пътни знаци и 
косене на трева. По нейно обяснение заради растящите цени на горива и битум разценките за кърпене на дупки и зимна 
поддръжка не са пипани. 
Разделяне на дейности  
Какъв е годишният обем на договорите за пътната поддръжка в страната е трудно да се определи. Фирмите 
кандидатстват с единични цени за всяка отделна дейност, а обемът дейности, които им се възлагат, е съобразен с 
бюджета на АПИ. По различен начин се определят разходите за зимно почистване, за което годишно се заделят около 50 
млн. лв. При тях се плаща за ниво на поддръжка, т.е. пътищата трябва да отговарят на определени критерии за 
проходимост и снегопочистване. На същия принцип се възлага и поддръжката на магистралите. 
При новите договори за пътна поддръжка от АПИ планират и допълнително разграничаване по дейности. В тях най-общо 
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ще останат само позициите, свързани с почистване и поддръжка на асфалта, докато грижите за маркировката, пътните 
знаци и предпазните ограждения ще се възлагат чрез отделни процедури. Стефан Чайков посочи, че най-вероятно 
търговете за тях ще се провеждат не на ниво областни пътни управления, а за територията на 6-те планови региона в 
страната. За всяка от тези области ще бъдат обявени по три процедури – за маркировка, пътни знаци и предпазни 
ограждения. 
Според председателя на пътната агенция това разбиване на позициите ще позволи в процедурите да се включат повече 
малки и средни фирми. Не е тайна, че в момента пътната поддръжка в 27-те области в страната е възложена на 
обединения с участието на 5-6 големи компании. 
За още 200 млн. лв. 
Пътни ремонти за общо 200 млн. лв. ще включва целевата програма за подобряване на пътната мрежа. Тя ще бъде 
предложена от пътната агенция по инициатива на министър Десислава Терзиева, която наскоро установи, че 35% от 
републиканските пътища са в окаяно състояние. Стефан Чайков уточни, че списъкът ще включва около 700 км втори и 
трети клас пътища, които остават извън ежегодната ремонтна програма с пари от бюджета на АПИ. Колко точно от тях ще 
бъдат рехабилитирани зависи от възможностите на бюджет 2014. 
Отделно от това през новия програмен период (след 2014 г.) се очакват 170 млн. евро по програма "Региони в растеж" за 
рехабилитация на републикански пътища. По правилата на програмата обаче средствата ще отидат само за отсечки, 
свързани с международната TEN-T мрежа. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът иска повече стимули за инвестицииСнимка: Антон Чалъков 
 
Финансовото министерство предлага мярката да важи в общини с безработица по-висока с 25% от средната. Възможно е 
този процент да падне и до 20% по настояване на социалните партньори. За да може повече малки фирми да се 
възползват от облекчението, работодателите искат да се намали и вторият критерий - фирмите да разкриват по-малко от 
изискваните 30 работни места. 
Бизнесът е доволен от промяната в закона за ДДС, с която малките и средните фирми вече ще дължат данъка при 
плащането, а не от датата на издаване на фактурата. Целта е да се реши проблемът със забавянето на разплащанията и 
да се намали междуфирмената задлъжнялост. Работодателите поискаха обаче прагът за ползването на тази възможност 
да се завиши над предвижданите 500 хил. евро годишен оборот. Така не само малките, но и средните предприятия ще 
ползват облекчения ДДС механизъм. "Нека видим как ще действа той догодина и тогава ще мислим дали да го 
разширим", отговори финансовият министър Петър Чобанов. 
Без промяна обаче и догодина ще остане апелът на работодателите да се промени методиката за определяне на такса 
смет за фирмите. В момента повечето общини начисляват ставката върху данъчната оценка на дълготрайните 
материални активи на предприятията, а не върху количеството отпадък. "Това превръща таксата в данък върху 
недвижимите имоти и създава сериозен проблем за фирмите", заяви Димитър Бранков от БСК. В София предприятията 
плащат по 600 лв. за тон отпадък, докато в други градове тази такса е 30 лв. за тон, посочи той. 
 
√ 2,33 млрд. от Брюксел за селата: Илияна Кирилова 
 
Селата ни ще получат повече пари от Европа през следващия програмен период, отколкото се очакваше. "Бюджетът за 
България от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ще бъде в размер на 
2,338 млрд. евро", обяви земеделският министър Димитър Греков. 
Решението е взето на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел. 
Първоначално се очакваше страната ни да получи приблизително 2 млрд. евро. Максималният процент на европейско 
съфинансиране за слаборазвити региони в ЕС, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море пък ще бъде 
повишен от 75 на 85%. "Това е промяна в положителна насока, от която България би могла да се възползва", казва 
министърът. Общият европейски бюджет за земеделие, отреден за периода 2014-2020 г., ще бъде 84,936 млрд. евро. 
Земеделските министри отхвърлиха предложението на Европейския парламент да се намали процентът на 
съфинансиране от европейския фонд за мерките агроекология, биологично земеделие и Натура 2000 от 75 на 55%. 
Решението на съвета на министрите ще бъде представено и отстоявано пред Европейския парламент и Европейската 
комисия. Продължават и дебатите по темата тютюн, като страната ни ще продължи да иска допълнителни помощи за 
сектора, съобщават от земеделското министерство. 
 
√ Помагат на строителите да пробият в Казахстан 
 
Правителството ще помага на родни строителни компании да печелят поръчки зад граница. Това съобщи вицепремиерът 
Даниела Бобева по време на дискусия за бъдещето на сектора, организирана от Камарата на строителите в България. 
Държавата вече води разговори на високо ниво с властите в Централна Азия, например в Казахстан и Таджикистан. За 
фирмите ни има перспектива и в Арабския регион и в други държави извън ЕС, защото работят по високи стандарти и са 
изградили нужния капацитет, заяви Бобева. Тя представи редица мерки, с които правителството ще подпомогне бизнеса 
в дългосрочен аспект. Сред тях са по-бързо разплащане на държавата и общините с компаниите, плащане до 30 дни, 
промяна в закона за ДДС за малките фирми, намаляване на административните тежести и секторен анализ на 
концесиите за строителни материали. Освен това престоят и нови промени в Закона за обществените поръчки. 
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През 2014 г. радикално ще бъде преосмислен законът, така че да бъдат взети предвид спецификите на отделните 
сектори. Подготвя се и споразумение с ЕБВР за помощ в областта на енергийната ефективност и санирането. Съвсем 
скоро в страната ни ще заработи и европейски регионален център за публично-частно партньорство (ПЧП), който ще даде 
тласък на по-тясното сътрудничество и на общи проекти на бизнеса и властите. Страната ни изостава в това отношение, 
особено в областта на инфраструктурата, въпреки съществуването на добър закон, обясни Бобева. Според нея най-
трудно ще е осъществяването на първото ПЧП, а до момента то не се е случило заради липсата на капацитет и кураж. 
 
√  Разплащат се по ИСПА до месец 

 
До месец екоминистерството ще изплати забавените плащания към фирмите по изпълнени проекти по програма ИСПА. 
Това обеща министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. 
"Даваме си сметка за недоброто качество на част от изпълнените проекти, затова отправям молба към компаниите да 
посочат пропуските в техническото проектиране", допълни тя. И помоли строителите да се намесят при реализиране на 
проектите, така че да подобрят параметрите им, за да бъдат изпълнени целите им. 
Тя припомни, че част от проектите по ОП "Околна среда" стартират със закъснение едва сега и затова изпълнителите ще 
имат едва един строителен сезон, за да ги приключат в срок. Затова и министърът помоли бизнеса за пълна 
мобилизация, за да бъдат спасени средствата от Брюксел. 
 
Вестник Труд 
 
√ Държавата плаща 116 милиона лева на бизнеса  

 
Държавата ще разплати 116 млн. лв. към бизнеса по просрочени задължения и по вече сключени договори. Това 
предвижда постановлението за разпределение на средствата от актуализацията на бюджет 2013, което ще бъде 
гласувано днес от Министерския съвет. 
В първоначалния вариант на постановлението, публикуван от финансовото министерство преди десетина дни, средствата 
за бизнеса бяха 106 млн. лв., твърдят от МС. По изчисления на “Труд” обаче те бяха към 60-70 млн. лв. В мотивите за 
актуализацията правителството обеща 160 млн. лв. от нея да отидат преобладаващо за разплащане на просрочени 
задължения към бизнеса. 
Кабинетът днес се очаква да одобри допълнителни разходи за близо 260 млн. лв., от които 40 млн. лв. са за социални 
плащания, 86 млн. лв. - за намалението на тока за потребителите, 15 млн. лв. - за подпомагане на земеделците и 
споменатите 116 млн. лв. за бизнеса. Останалите под 30 млн. лв. от актуализацията ще се пазят като резерв. 
Според първоначалния вариант на постановлението най-много пари ще се дадат за освобождаване на радиочестотния 
спектър във връзка с цифровизацията и за комуникациите по жп линията Пловдив - Свиленград - общо 30 млн. лева. 
Другото едро перо - 23 млн. лв., е договорът с “Майкрософт” за лиценза на софтуера, ползван от държавната 
администрация . Пари ще получат още МВР и ведомствата на правосъдието, здравеопазването и външните работи. 
Обещаните 3,6 млн. лв. за мотокрос обаче отпадат. 
 
Вестник Преса 
 
√ Комисар Антонио Таяни: Развивате се, но ви трябва производителност 
''Нашата амбициозна цел е през 2020 година 20% от БВП на Европейския съюз да идва от икономиката от 
вътрешния пазар от производствения сектор'', каза той 
 
''Нашата амбициозна цел е през 2020 година 20% от БВП на Европейския съюз да идва от икономиката от вътрешния 
пазар от производствения сектор''. Това каза заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни и 
комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството. По думите на вицепредседателя на ЕК, това е част от 
стратегията в индустрията да участват малки и средни предприятия, а не само големите предприятия. „Планът за 
строителството на Европейската комисия се състои от няколко стълба – да се поощри производителността, да поощри 
инвестициите, вътрешен строителен пазар, да се насърчават конкурентните позиции на предприятията. За нас е много 
важно да се поощряват инвестициите, защото това ще доведе до енергийно спестяване. Новото строителство трябва да е 
свързано с енергийна ефективност. Трябва да изучаваме германския и австрийския опит”, обясни комисар Таяни. 
Той посочи, че се работи и по отношение на достъпа до дългосрочното финансиране чрез европейския фондове. Антонио 
Таяни прикани България да финализира споразумението с Европейската комисия за следващия програмен период, за да 
се възползва от финансиране от Европейския съюз. „Утре Европейската комисия ще разгледа два доклада - по 
конкурентността на всяка държава и за цялата индустрия. Очевидно е развитието на България в тези области. Но трябва 
да се повиши производителността. Трябва да се използват фондовете през следващия програмен период и по-специално 
за иновации”, каза още Антонио Таяни. 28% от фалшивите дрехи в Европейския съюз са спрени в България, посочи той.  
 
economynews.bg 
 
√ България 70-а по енергийна устойчивост 
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Швейцария, Дания и Швеция се представят най-добре в света по критериите енергийна ефективност, влияние на 
енергийните източници върху околната среда, цена и достъп до енергия, според оповестената снощи класация на 
Световния енергиен съвет, цитирана от Франс прес. 
България заема 70-о място от общо 129 страни в индекса на енергийната устойчивост според списъка, публикуван на 
сайта на Световния енергиен съвет, чиято централа се намира в Лондон. Съветът има за основна цел да насърчава 
използването на устойчиви енергийни източници. По критерия енергийна сигурност България заема 26-о място, по 
критерия достъп до енергия и нейната цена за населението страната е на 77-о място, а по критерия за енергийна 
ефективност и производство на енергия от възобновяеми и нисковъглеродни източници България е на 108-о място. 
Австрия и Великобритания заемат съответно четвърто и пето място в общия индекс на енергийната устойчивост, Франция 
е на 10-о място, Германия на 11-о, САЩ са на 15-о място, а назад е Китай - 78-о място. 
В дъното на класацията са Зимбабве (129-то място), Бенин (128 място) и Йемен (127-мо място). 
Докладът е изготвен въз основа на интервюта на над 50 правителствени представители, експерти от банки за развитие и 
международни специалисти от над 25 страни. Те настояват за по-активна енергийна политика и за по-голям ангажимент 
на частния сектор, който да помогне на развитите страни да напреднат повече по пътя към възобновяемата енергия. 
Документът е публикуван три седмици преди дискусиите на Световния енергиен конгрес в Южна Корея.  
 


