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Вестник Стандарт 
 
√ Фирми дължат на служители 69 млн.  
Подкрепям промяна в Наказателния кодекс, която да криминализира умишленото укриване на осигуровки. Това заяви 
социалният министър Хасан Адемов по повод драстичните случаи на забавяне на заплати в предприятия. Още първите 
седмици на новата 2014 г. ще започнат разговори между социалните партньори за промени в трудовото 
законодателство. 
"Ще търсим решения да се подпомогнат работниците и служителите, защото срещу положен труд трябва да се получава 
възнаграждение", посочи Адемов. Промените не трябвало да се намесват грубо в отношенията работодател-работник. 
Фирми дължат 69 млн. лв. за заплати, отчете Адемов. От 1 юни до края на ноември т.г. в резултат на проверките на 
Инспекцията по труда са изплатени просрочени заплати за над 20 млн. лв. 
Мила Кисьова 
 
√ 2015 г. - курс към еврото 
С 30% намалява ДДС, което не е върнато в срок на фирмите 
България може да направи първите стъпки за влизане в еврозоната по време на мандата на настоящото правителство, 
стана ясно от думите на министъра на финансите Петър Чобанов. При добро развитие и стабилизиране на икономиката и 
при трайното й и задоволително нарастване през 2015 г. е възможно България да започне процедурите за 
кандидатстване за въвеждане на единната европейска валута у нас, обясни Чобанов. От думите му стана ясно, че вече са 
налице първите индикации за това. За третото тримесечие ръстът на БВП е 1,5%, което е най-сериозната цифра за 
последните 8 тримесечия. Финансовият министър посочи, че от встъпването си в длъжност основната му цел е чрез 
инструментите на фискалната политика да се подпомага бизнесът и развитието на икономиката. Това е дало резултат, 
тъй като до четвъртък събраният корпоративен данък е с около 200 млн. лв. повече от предвиденото, каза Чобанов. 
Възможно е до края на годината да бъде отчетено преизпълнение на заложените в бюджета за 2013 г. приходи от 
корпоративен данък, допълни и зам.-министърът на финансите Людмила Елкова. С над 1/3 е намалено забавеното ДДС 
за възстановяване към фирмите от лятото насам, стана ясно още от думите на Петър Чобанов. Към 1 юли 
невъзстановените в срок суми са били 313,95 млн. лв., а към 1 ноември те са 196,9 млн. лв. От една страна, така за 
бизнеса се осигурява по-голяма ликвидност, а от друга, държавата пести пари от лихвите, които дължи при забавяне на 
връщането на ДДС, обясни Чобанов.  
Кристиан КОСТУРКОВ 
 
√ Спасиха европарите за селските райони 
Страната ни няма да връща и стотинка от европарите за селските райони. Вече сме разплатили 97% от всички средства, а 
на 27 декември по сметките на бенефициентите ще постъпят и останалите 3 на сто от средствата. Това съобщи 
земеделският министър проф. Димитър Греков по време на отчета за свършеното през 2013 г. 
Само за ден от Държавен фонд "Земеделие" са пуснали платежни нареждания за 174 млн. лв. Така към 20 декември са 
разплатени близо 937 млн. лв. от европарите, определени за селата. Общата сума, платена от Държавен фонд 
"Земеделие" от началото на годината, е 2,193 млрд. лв., съобщи зам.-министърът на земеделието Явор Гечев. Той 
съобщи, че от следващата година ще бъдат пуснати мерки от новата Програма за развитие на селските райони, като 
първи за субсидии ще могат да кандидатстват младите фермери, а след това ще бъде отворена мярката за инвестиции в 
материални активи. 
Преговаряме с Русия и Китай за износ на храни 
Посланиците ни в различните държави ще търсят пазар за родните стоки зад граница. Най-активни са амбасадорите ни в 
страните извън Евросъюза. Това съобщи вицепремиерът Даниела Бобева, която присъства на годишния отчет на 
земеделския министър проф. Димитър Греков. 
Посланикът ни в Русия води усилени преговори за износ основно на млечни продукти, обясни тя. Китай също проявява 
сериозен интерес за наше мляко и млечни продукти, както и за различни деликатеси, каза зам.-министърът на 
земеделието Явор Гечев. Има сключени договори за износ на царевица, допълни той. Според него усилени преговори за 
износ на наши храни има и с Индонезия. 
 
√ Данък здраве според лечението 
Правят специално осигуряване за хората над 65 г. 
Всеки човек ще може сам да избира за какво лечение да плаща здравни вноски. Това предвиждат плановете на 
ресорното министерство за развитие на сектора. Идеята е заложена в плана за прилагане на Националната здравна 
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стратегия 2014-2020 г., която днес правителството ще разгледа. След одобрението му, той трябва да бъде приет от 
парламента. 
Точният здравноосигурителен модел трябва да е ясен през 2015 г. Дотогава промените ще се обсъждат. Част от тях ще е 
създаването на механизми за повишаване на събираемостта на здравните вноски. Главната новост обаче ще е в начина, 
по който ще плащаме за здраве. Идеята е да се "променят здравноосигурителните пакети и да се осигури възможност за 
избора им", пише в плана на стратегията. Това означава, че ще се направи ревизия на дейностите, които плаща здравната 
каса. Сега само тя осигурява финансиране на базата на вноските ни. На теория НЗОК плаща за всяко лечение извън или в 
болница. На практика обаче парите й не стигат и част от диагнозите не се плащат, други пък са недофинансирани на 40%-
50%. Най-вероятно с промените ще се подготвят няколко различни пакета, ориентирани към различни групи - деца, 
възрастни или пък към професионални групи. Така човек ще може да избира какво да получава срещу парите си и за 
какво още да доплаща. Друг вариант е пакетът на касата да се редуцира, а останалите дейности да се поемат от други 
фондове срещу допълнителна вноска. 
Със сигурност ще има специално осигуряване за хората над 65 г. В плана към стратегията се предвижда "създаване на пул 
между здравно и пенсионно осигуряване" за тези хора. Срещу това те ще могат да получават например дългосрочни 
грижи, каквито се предлагат в хосписите или дори социален патронаж. В плана към стратегията се предвижда и 
държавата да започне да плаща 8% за чиновниците, военните, децата и пенсионерите, които тя осигурява. Това ще става 
поетапно от 2015 до 2017 г. В момента тя дава наполовината на вноската. 
Мария ЧИПИЛЕВА 
 
Вестник Сега 
 
√ Токът отново поевтинява за сметка на ЕРП-тата 
С 1% се понижава дневната тарифа за домакинствата, а с 10% - нощната 
Дни преди Коледа ДКЕВР реши да обяви третото за годината поевтиняване на електроенергията. Регулаторът предлага 
цените за бита да бъдат намалени - с 1% за дневния и с 10% за нощния ток. За малкия бизнес дневната тарифа ще падне с 
1.5%, а нощната - с 10%. "Решението ще облекчи сметките на хората, бизнесът ще запази работни места и ще повиши 
конкурентоспособността си", мотивира предложението новият шеф на ДКЕВР Боян Боев. 
Поредното поевтиняване на тока отново е главно за сметка на електроразпределителните дружества - ЧЕЗ, ЕВН и 
"Енерго-Про". ДКЕВР предлага техните признати технологични разходи да се намалят с 2%. През лятото това перо бе 
орязано от около 14% до 11%. По този начин обаче се ограничават възможностите за инвестициите в мрежата, което 
може в бъдеще да влоши качеството на подаваната за крайни клиенти електроенергия. По-евтин с между 1.5 и 4.5% ще 
бъде и токът, произвеждан от топлофикации и заводски централи. 
Почти наполовина ще падне и цената за пренос - от сегашните 12.47 лв. за мегаватчас на 6.91 лв. Според енергийния 
регулатор това допълнително ще стимулира износа. Освен това е предвидено цената, по която НЕК продава тока на едро, 
да се вдигне от 95.85 на 100.43 лв. за мегаватчас. По сметките на ДКЕВР това щяло да генерира допълнителни 120 млн. 
лв. за дружеството само в рамките на идната година. Така ще се намалят рисковете пред НЕК. С натрупани дългове за 
около 2 млрд. лв. компанията от месеци е пред фалит. 
Според Боян Боев тези разчети не са нови, а били направени още преди той да встъпи в длъжност преди няколко дни. 
"Ако се притеснявам от натиск, няма да съм тук", заяви той, попитан дали е имало ултиматум за поредното поевтиняване 
на тока. Според Еленко Божков от ДКЕВР орязването на разходите на ЕРП-тата няма да им се отрази финансово. 
"Инвестиционните им програми са преизпълнени, отчитат преизпълнение с милиони левове, значи имат ресурси", 
коментира той. 
Неясно остава какво точно ще се прави с парите, събрани от данъка за ВЕИ централите, решението за който вчера бе 
обнародвано в "Държавен вестник". От догодина вятърните и соларните централи ще трябва да дават по 20% от 
приходите си на държавата. Кой ще събира тези средства и как ще ги използва не е уточнено. По думите на Боев 
въпросът тепърва щял да се обсъжда между регулатора и финансовото министерство. Засега идеята била ДКЕВР да 
администрира тези пари, подобно на отменената от ВАС цена за достъп.  
Общественото обсъждане на цените, на което мнението си ще изразят и трите ЕРП-та, ще се проведе на 27 декември. 
Засега те отказват да коментират новите предложения, тъй като докладът с окончателните разчети на ДКЕВР все още не е 
публичен. В последния работен ден от годината - 30 декември, регулаторът ще вземе решение за новите цени на тока, 
които ще влязат в сила още в първия ден на новата година. 
 
√ От 1 януари офшорки няма да участват в обществени поръчки 
Предвидени са обаче серия от изключения, които смекчават ограниченията 
От 1 януари 2014 г. всички възложители на обществени поръчки у нас ще обявяват процедури при спазване на новите 
ограничения за участието на офшорни дружества в икономиката. Същият срок важи и за всички останали задължени по 
закона публични институции като лицензиращи органи, агенцията по приватизация и т.н. Преходен период от 6 месеца 
за прилагане на новия закон за осветяване на офшорките ще имат само фирмите със заварени договори. 
Това обясни председателят на бюджетната комисия в НС Йордан Цонев по повод прилагането на новия закон за 
икономическите и финансовите взаимоотношения с офшорни дружества и свързаните с тях лица. Депутатите приеха 
окончателно закона вчера, в последния си работен ден за 2013 г. 
Както "Сега" писа, законът забранява участието на офшорни дружества с неясна собственост в редица дейности като 
изпълнение на обществени поръчки, сключване на приватизационни и концесионни договори, получаване на лицензи по 
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редица закони като този за банките, кодекса за застраховането, закона за енергетиката, др. Тези забрани не важат в 
случай, че собственикът на офшорката е ясен и е вписан по партидата на съответното дружество майка у нас. При чужди 
фирми с офшорно участие се изисква те да са регистрирани в държави, с които България има спогодби за избягване на 
двойното данъчно облагане или за обмен на информация. Изключение има и за дружества с офшорно участие, чиито 
акции се търгуват на регулиран пазар. 
Ограниченията по закона ще важат и за български фирми, които са свързани лица с офшорки, дори и когато конкретната 
фирма не кандидатства за договор през тях, обясни вчера Цонев. В този случай съответната компания също ще трябва да 
впише в Търговския регистър, че се явява свързано лице с офшорка, а отговорната институция ще трябва да проверява 
тези обстоятелства. 
"Това наистина увеличава отговорността на възложителите, но в закона са предвидени достатъчно гаранции, че фирмите 
ще спазват ограниченията. При деклариране на неверни обстоятелства всички преведени плащания по подобни 
договори ще подлежат на връщане, независимо от количеството изпълнени дейности", обясни Цонев. Той допълни, че 
приетите ограничения за офшорките са изцяло ново законодателство и вероятно ще се наложат допълнителни промени в 
отделни закони в хода на прилагането му. 
Вчера парламентът отхвърли предложение на Янаки Стоилов забраните да важат и за консултантски и подизпълнителски 
договори, а Цонев аргументира отказа на комисията да приеме предложението с прекаленото разширяване на 
приложното поле на закона. При окончателното гласуване на текстовете бе запълнен и сериозен пропуск в 
законопроекта по отношение на офшорната собственост в печатни издания. Издаването на вестници и списания с участие 
на офшорно дружество се допуска само ако реалният собственик е обявен в първия брой за всяка календарна година и е 
вписан в Търговския регистър. В първоначалната редакция на комисията вписването в регистъра не бе предвидено. 
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√ Разходите за осигуровки и обезщетения продължават да изпреварват ръста на заплатите 
Най-високи са разходите за осигуровки и обезщетения в държавното управление 
Затвърждава се тенденцията другите разходи за труда, които включват осигуровки, обезщетения, отпуски и други, да 
изпреварват ръста на разходите за възнаграждения, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 
Най-отчетлива е тази тенденция в сектора „Държавно управление“ - през третото тримесечие другите разходи за труд са 
се повишили с 9,4% спрямо същия период на миналата година. Разходите за заплати в държавното управление са се 
увеличили с 4,9%, а общо разходите за труд за отработен час в сектора са нараснали с 5,9%. 
В добивната промишленост другите разходи за труд са нараснали с 8 на сто на годишна база през третото тримесечие, 
докато разходите за заплати са се понижили с 2,5%. Така общите разходи за труд за отработен час в сектора са 
отбелязали спад от 0,3 на сто. 
Другите разходи за труд средно за България са се увеличили с 3,7% през третото тримесечие спрямо същия период на 
миналата година, когато ръстът им е бил 3,9%. От началото на годината обаче се наблюдава плавното им намаляване – 
през първото тримесечие беше отчетен годишен ръст от 5,3%, а през второто – 4,7%. 
Същевременно през третото тримесечие ръстът на разходите за заплати се е забавил до 2,6% на годишна база, след като 
през първото и второто тримесечие достигна съответно 4,5% и 3,2%, а през третото тримесечие на миналата година беше 
8,7%. 
Ръстът на общите разходи за труд през третото тримесечие също се забавя – до 2,8% за отработен час на годишна база, 
след като през първото и второто бяха съответно 4,7% и 3,4%, а през третото тримесечие на миналата година достигна 
4,1%. 
Това вероятно се дължи на забавените темпове на съкращения на работни места. С настъпването на кризата 
работодателите обикновено съкращаваха най-нископлатените работници и служители, което на практика доведе до ръст 
на разходите за труд, както и на средната работна заплата. 
Най-силен ръст на общите разходи за труд се отчита в образованието – 6,8% на час. Разходите за заплати в сектора са се 
увеличили със 7,1%, а другите разходи – с 5,4%. 
Разходите за труд в държавното управление отчитат повишение от 5,9% на час, в хуманното здравеопазване и 
социалната работа – 5,2% на час, а в строителството – 4,6% на час. 
Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите дейности „Култура, спорт и 
развлечения” - със 7,8%, и „Други дейности“ - с 3,4%. 
 
 


