Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска национална телевизия
√ Промените в Кодекса на труда – работодатели срещу синдикати
Има ли опасност да се прекрати диалога в Националния съвет за тристранно сътрудничество след оповестените
предложения на работодателите за промени в Кодекса на труда?
В студиото на “н3Dеля х3” този въпрос зададе водещият Андрей Захариев на специалиста в областта на трудовото
законодателство Иван Нейков – бивш социален министър, Васил Велев – председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България и член на УС на БСК, конфедеративния секретар на КТ “Подкрепа”Александър Загоров и
вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов.
Надявам се, че всичките напрежения, които възникнаха, ще се окажат буря в чаша вода, каза Васил Велев. В края на
седмицата, по време на срещи при вицепремиера Златанова и социалния министър Адемов, всички социални партньори
се съгласихме, че е добре диалогът да продължи, да се индентифицират всички направени предложения за промени в
трудовото и осигурителното законодателство и условията на труд, да минат първо на работно ниво в комисиите в
Тристранния съвет и след това се обсъдят в самия Съвет, където им е мястото, а не да си говорим през медиите, добави
представителят на работодателите.
По каква тема да седнем на масата при положение, че предложенията на работодателите не кореспондират нито със
състоянието на икономиката, нито с индустриалните отношения, които много дълго време крепят тази икономика и
обществото в някакво по-стабилно състояние, репликира Александър Загоров. “Много е трудно да седнем и да говорим
за неща, които са пуснати изневиделица и торпилират нашите много добри в миналото отношения на диалог. Диалогът е
ценност на демокрацията, това е една от основните ценности, но той трябва да бъде напълнен със съдържание, което
отговаря на днешния ден”, категоричен бе синдикалистът.
Много са причините, поради които направените предложения могат да бъдат окачествени като скандални, но не бива да
пропускаме друг момент – защо въобще се стигна до тях, обърна внимание Чавдар Христов. “Те са плод на това, че
правителството започна усилия – това беше обявено в плана “Орешарски”, да облекчава бизнеса от т.нар.
административна тежест. Административната тежест се изразява преди всичко в отношения между бизнес и държава –
там имаме регистрационни режими, лицензионни режими, процедури, такси и т.н. Бизнес и работодател са две
различни неща”, подчерта Христов и добави, че чрез намерението да се облекчи бизнеса се навлиза в кръг обществени
отношения, които се регулират от трудовото законодателство. “Такива намерения в правителството в началото не е
имало. Ние изрично го предупредихме – да внимават да не стъпят в тази посока. За съжаление, стъпиха”, каза още той.
Според Иван Нейков фонът, на който става тази размяна на удари под пояса, е по-важен отколкото самата ситуация.
“Проблемът е много по-голям. Проблемът е, че се променя трудът… Високите технологии дават възможност на един
човек да бъде много по производителен отколкото е бил преди 20-30 години без да му е необходима цялата конструкция
на трудовото правоотношение… В същото време се появи нов фактор на пазара на труда – това са микрофирмите. Това са
фирми с по-малко от 9 души. Тези микрофирми, по официални данни, в България са 93% от всички работещи фирми.
Днешното трудово законодателство на България е адекватно, модерно спрямо международните стандарти, но самите
международни стандарти започват да се тресат. Не може да искаш от едно предприятие с 5-6 човека да прилага онова
законодателство, което прилага предприятие с 5-6 хиляди”, обясни Нейков.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Данъци още се плащат с един код
Всеки, който има да плаща данък върху доходите си като едноличен търговец или фирмени задължения, до 14 февруари
трябва да продължи да прави това по досегашния ред. Това заяви говорителят на Националната агенция за приходите
Росен Бъчваров.
Коментарът му е по повод решението на Конституционния съд да отмени единната данъчно-осигурителна сметка.
Досегашният ред остава, защото решението не е влязло в сила. Кабинетът има общо 18 дни за реакция по него до
обнародването му в “Държавен вестник”.
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Данъчните уточняват, че предстоящите плащания на данъка върху доходите на физическите лица с 5% отстъпка до 10
февруари, както и вноските за данъка върху добавената стойност с краен срок до 14 февруари, трябва да се извършват по
досегашния ред на внасяне на задълженията.
Това означава, че всеки данъкоплатец превежда суми с единно платежно нареждане, вписвайки един общ код - 11 11 11
за всички данъци и осигуровки, или код 58 11 11, ако се превеждат вноските за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.
Вариантът, който най-вероятно ще се приеме занапред след решението на съда, ще бъде плащането да става отново с
единно платежно, т.е. един документ и един банков превод, една такса. Мотивът е да се пестят пари и време на
данъкоплатците.
В самото платежно обаче ще има четири под сметки за основните задължения - данъци, социални и здравни осигуровки
и вноски за втора пенсия. Има и друг вариант, който е малко вероятен - да се попълват 4 отделни документа за същите
видове плащания. Както и да се промени начинът, системата на НАП отново ще погасява задълженията по ред от найстарото, а разликата ще е само че плащанията за данъци ще бъдат отделени от тези за осигуровки. Например ако една
фирма има невнесени осигуровки, а направи превод по дължим ДДС, със сумата може да погаси задължение по
корпоративен данък на същата фирма, но не и неплатените осигуровки.
От миналата година плащанията за данъци и осигурителни вноски се извършват по една банкова сметка.
Отделени от нея бяха само вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване, както и пари от
принудително изпълнение - задължения, за които има образувано изпълнително дело, които се превеждат по
набирателна сметка на НАП.
От приходната агенция уточняват, че въпреки решението на съда, остават няколко основни параметри, които са:
1. Няма да се променя редът на погасяване на задълженията, като отново ще се започва с най-старото.
2. Няма да се променя отписването на задължения по давност. От миналата година това вече не става служебно от
данъчните с изтичането на съответния срок - 5 години, ако няма дело за принудително изпълнение. До 1 януари 2015 г.
си остава отписването на стари дългове с подаване на писмено възражение в съответния офис на НАП.
3. Няма да се променя лихвата за неплатени осигуровки, която с въвеждането на единната сметка бе изравнена с тази
при просрочени данъци. Те ще останат в размер на ОЛП плюс 10 пункта.
4. Няма да се налагат промени в образците на служебни бележки, издавани от платци на доходи.
5. Ще бъде направен опит със законодателни промени да се запазят сроковете за подаване на осигурителните
декларации до 25 число на месеца, следващ този, през който е положен трудът.
6. Няма да се променя и механизмът за деклариране на авансовите вноски.
7. Както и досега в данъчното досие няма да влизат определени с ревизионен акт задължения, преди той да е влязъл в
сила.
Може обаче да отпадне подаването на заявления преди плащането, за да бъде то специално насочено към здравни
вноски. При единната сметка такова заявление бе необходимо, за да се избегне рискът парите да отидат за други
задължения.
Друга възможна промяна е при разпределянето на надвнесени данъци. В момента сумите могат да се използва също за
погасяване на най-стари задължения.
При липса на други задължения надвнесеният корпоративен данък ще се възстановява по реда, уреден в
Данъчноосигурителния кодекс.
Спестени 22 млн. от такси
По данни на НАП единната сметка е спестила на бизнеса и гражданите 22 млн. лв. от такси, тъй като единното платежно
замени 11 различни документа. За една година са погасени стари задължения за 160 млн.лв.
Минусите са свързани с рисковете от загуба на здравни права при пренасочването на парите. Според НАП до ефективна
загуба не се е стигнало, защото хората междувременно са поискали преразглеждане и сметките им са били изчистени. За
да се намали този риск, бе въведено подаването на специална декларация, че със съответния превод се плащат здравни
вноски.
Конституционният съд отмени единната сметка заради осигуровките
Конституционният съд реши, че осигурителните вноски нямат характер на данък, защото срещу тях хората получават
право на социално и здравно осигуряване, което е гарантирано от конституцията. Това гласи решението на магистратите
от 5 февруари. Така съдът реално отмени принципа на работа на единната данъчноосигурителна сметка, въведена от
ГЕРБ.
Най-уязвимо се оказа въведеното с нея правило с вноските, които правят фирми и граждани към хазната, автоматично да
се покрива най-старото поред задължение, независимо дали става въпрос за данъци, или осигуровки.
Съдиите обаче постановиха, че тези две плащания “почиват на различно правно основание и пораждат различни правни
последици”. Магистратите постановиха още, че е противоконституционно НАП да прехвърля приходите от вноски в
съответните сметки на НОИ и НЗОК до края на всеки работен ден.
“Смесването на осигурителните вноски помежду им, както и с постъпленията от данъци създава определен риск
практически да не бъдат използвани по предназначението, за което са внесени”, се посочва в мотивите.
√ Стойнев: България се нуждае от енергийна сигурност, независимост и нова индустриализация
Чрез представителите си в управлението БСП успя да опази стабилността в държавата.
Това заяви министърът на икономиката и енергетиката и член на БСП Драгомир Стойнев на заседанието на 48-мия
Конгрес на партията.
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„Не мога да загърбя отговорността, която поех преди 8 месеца. Нося я не само пред обществото, но и пред моята партия.
Изпълнявам програмата на БСП във важни сфери. Перспективите на БСП в бъдеще зависят от управлението", заяви
Стойнев.
„България се нуждае от енергийна сигурност и независимост, от нова индустриализация. Държавата трябва да спре
демографския срив и изтичането на мозъци", отбеляза той.
„Политическото противопоставяне, желанието за власт заради властта карат опонентите ни да се замислят каква
икономика и държава ще се гради в бъдеще. Правителството показа, че може да работи. Първата ни мярка бе да
облекчим административната тежест", посочи министър Драгомир Стойнев.
„Чух прогнозата за неизбежен фалит на НЕК, но тя не се сбъдна. Намалихме два пъти цената на тока. Преди година ГЕРБ
абдикира от властта, защото не успя да се справи с дисбалансите в енергийната система.
Сега държавата много близо следи какво се случва в електроразпределителните дружества. След 6 месеца НЕК започва
да плаща задълженията си. в системата на енергетиката има достатъчно резерви, спряхме течове и консултантски
договори за милиони", допълни той.
По думите му все повече почват да идват инвеститори в страната.
„Ние активирахме забавената от ГЕРБ работа по големите инфраструктурни проекти като „Южен поток" и изграждането
на газови връзки със съседните страни.
Освен диверсификацията на доставките и енергийната сигурност, те ще гарантират икономически ръст, работа на
български подизпълнители и над 5000 работни места", каза Стойнев.
„България ще продължи да развива ядрената си енергетика, да гарантира сигурността и конкурентната цена на
електрическата енергия за десетилетия напред за бизнеса и гражданите и това развитие ще се случи по най-изгодния за
държавата и обществото начин.
Единият проект в ядрената енергетика няма нищо общо с другия проект, т.е. за проекта „Белене" трябва всичко да бъде
направено по план, трябва първо да изчистим това, което забатачи ГЕРБ, трябва сериозен инвеститор и трябва наистина
възможност да се стартира и този проект. Аз лично се надявам, че това ще бъде съвсем скоро", посочи Стойнев.
Вестник Труд
√ Държавата ще прави справки по номер на фирма
Държавната администрация вече няма да изисква от фирмите да предоставят справка за актуалното си състояние, ако са
регистрирани в Търговския регистър.
Достатъчно ще бъде, когато е необходима такава справка, дружествата да предоставят на чиновниците своя номер
(единен индификационен код) в регистъра и администрацията ще прави съответните справки сама.
Това предвижда проект за промяна на наредби, разработен от Министерството на икономиката. Предстои документът да
бъде обсъден публично и да бъде приет от Министерския съвет.
Друга промяна за облекчаване на бизнеса, която министерството предвижда, е фирмите да могат да подават заявления
за предоставянето на административни услуги и по електронен или мрежов път. В момента, ако дадено лице не
разполага с електронен подпис, то може да подаде заявление за дадена административна услуга само писмено - на
хартиен носител.
Министерството ще затяга и режима за проверка на газовите съоръжения. Въвеждат се нови по-строги изисквания за
лицата, които пускат в експлоатация газови станции за пълнене на бутилки.
Вестник Стандарт
√ Следим обществените поръчки в интернет
София. Всички обществени поръчки ще могат да се проследяват онлайн на сайта на съответния възложител. Това са част
от промените в Закона за обществените поръчки, които депутатите от БСП и ДПС внасят във вторник на второ четене.
Ще гарантираме и анонимно кандидатстване за различните търгове, тъй като формулярите за поръчките също ще са в
нета и ще се вземат свободно от желаещите, обясни Хамид Хамид от ДПС, който е и зам.-председател на правната
комисия в парламента. Важна част от новия закон са и облекченията за фирмите по отношение на необходимите
документи.
Възложителят сам ще се снабдява с тях, коментира Хамид. По думите му идеята е администрацията да бъде натоварена с
документацията по досиетата на фирмите участнички в тръжните процедури. В новия ЗОП ще се намалят и сроковете за
обжалване от 30 на 15 дни, поясни депутатът.
Външните експерти в търговете ще се определят чрез жребий, предвиждат още промените.
√ 1,494 млрд. евро от ЕС за чисти вода и земя
София. 1,494 млрд. евро ще е бюджетът на ОП "Околна среда" (ОПОС) за периода 2014-2020 г. Това съобщи Спиридон
Александров, ръководител на Управляващия орган (УО) на ОПОС към МОСВ. Сумата все още е прогнозна и отразява
втория изпратен в Брюксел проект на програмата, посочи той. Приоритетни през следващия програмен период отново
ще са три оси - "Води", "Отпадъци" и "Биоразнообразие", каза Силвия Горанова от УО на ОПОС. Как ще се разпределят
парите между тях ще се решава тепърва. Акцентът обаче ще падне върху пречистване на отпадните води и подобряване
качеството на питейните води в агломерации с население над 10 хил. души. Ще бъде доизградена и системата за
мониторинг на риска от наводнения чрез създаване на Национален център за управление на водите в реално време.
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Финансовите корекции по сключените в периода 2010-2013 г. 195 договора за изпълнение на проекти от ОПОС 2007-2013
г. няма да е под 40 млн. евро. Това заяви министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Негативът от
корекциите би трябвало да поемат основно бенефициентите, но за някои от договорите е възможно част от него да бъде
споделен и с бюджетите на общините или държавата, коментира тя. Правим всичко възможно да спасим всички средства
по ОПОС 2007-2013 г., каза Михайлова и посочи, че по-голямата част от договорите по програмата са сключени едва през
2013 г. В момента се изпълняват 61 проекта във водния сектор, 68 - в "Биоразнообразие", и се строят 19 депа за
отпадъци. До края на март европлащанията по ОПОС 2007-2013 г. ще бъдат отпушени, като има опасност да бъдат
загубени максимум 55 млн. лв. от всичките договорени 5,682 млрд. лв., каза министър Искра Михайлова.
√ Вдигат хотели с европари за рибари
София. Изграждането на хотели ще може да се финансира по новата програма "Рибарство", която ще действа до 2020 г.
Мерките ще предвиждат и дейности, различни от аквакултурите и риболова, в това число изграждането на хотели и къщи
за гости, строеж на детски градини. Това обясни Цветанка Палазова, директор на дирекция "Европейски фонд за
рибарство" към ИАРА. Финансиране ще може да се получи чрез местни инициативни рибарски групи. Сформирането на
сдруженията ще се стимулира на териториален принцип - в общини край Дунав и Черно море. На конкурентен принцип
ще се изберат и две рибарски групи във вътрешността на страната - най-вероятно край големите язовири. На същия
принцип - чрез рибарските групи, с пари от програмата ще се финансира ремонтът на музеи. В една група може да
членуват рибари от няколко съседни общини, обясни Палазова. Именно разнообразяването на възможностите за заетост
ще бъде фокус на новата програма. Целта е рибарите да сменят професията, за да се опазят рибните ресурси в
естествените водоеми.
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