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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
 
Телевизия БТВ 
 
√ Български производства продължават да има проблеми с финансирането 
Банките търсели най-вече обезпечение с имоти, а не с работещ бизнес план 
Поредно правителство с обещания за намаляване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата. Приоритет в 
програмата на министерството на икономиката отново са малките и средните предприятия. 
Докато държавата обещава електронни услуги обаче, високотехнологични български производства се готвят да напуснат 
страната с най-ниските данъци. 
Край София десетина души проектират и произвеждат любителски самолети по германски патент. 
„Пазар има, ако произведем 50 броя ще ги продадем всичките, но ние трябва да вземем пари предварително и тогава да 
работим. Например предплащат ни 50% и ние с тези 50% трябва да направим всичко. Ако имахме свободни средства, 
нещата стават коренно различни”, обяснява собственикът инж. Тони Илиев. 
Банките търсели най-вече обезпечение с имоти, а не с работещ бизнес план. 
Заради липсата на финансиране един от самолетите вместо в производство, вече трета година е само замразен проект. 
А Тони проучва как да премести фирмата си в Чехия, където дори и данъците му ще са по-ниски. 
„Бих искал да си купя много техника, която съвсем не е евтина. Има програми и виждам, че това става и чехите го правят 
и го правят буквално на крак”, коментира инж. Илиев. 
Според големите работодателски асоциации у нас банките не инвестират в малките предприятия заради по-големия 
риск. 
„Те и сега посред бял ден със свещ търсят проекти, които да финансират”, заяви Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал. „Има място за подкрепа на малки и средни предприятия чрез поемане на част от риска от 
тяхното разширяване”, обясни той. 
Tакава е идеята на държавата – до дни да се договори механизъм с банката за развитие – по-ниски лихви срещу по-
малък риск за кредитиране на малки фирми. 
„Идеята е в посока на това да се създават повече работни места за по-дълъг период - т.е. от малки да ги направим поне 
средни”, каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. 
Бенефициентите се опасяват проектите да не се провалят заради корупция в администрацията. 
Видеото може да видите тук. 
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„Те и сега посред бял ден със свещ търсят проекти, които да финансират", заяви Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал. „Има място за подкрепа на малки и средни предприятия чрез поемане на част от риска от 
тяхното разширяване", обясни той. 
Tакава е идеята на държавата - до дни да се договори механизъм с банката за развитие - по-ниски лихви срещу по-малък 
риск за кредитиране на малки фирми. 
„Идеята е в посока на това да се създават повече работни места за по-дълъг период - т.е. от малки да ги направим поне 
средни", каза зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева. 
Бенефициентите се опасяват проектите да не се провалят заради корупция в администрацията, съобщава bTV. 
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√ 9,2 млрд. лева е фискалният резерв в края на 2014 г. 
Размерът на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е 9,2 млрд. лева, в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния 
резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и 
други. 
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална 
програма (КФП) за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП), съобщиха от 
Министерство на финансите. 
Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2014 г. са в размер на 29 406,8 млн. лв., или 98,1% от разчетите по ЗИД на 
ЗДБРБ за 2014 година . 
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2014 г. възлиза на 23 028,2 млн. лв., 
което представлява 98,8% от планираните за годината приходи в актуализираните разчети. В структурно отношение 
приходите от социални и здравноосигурителни вноски надвишават разчета за годината и в голяма степен компенсират 
изоставането при постъпленията от ДДС, с което данъчните приходи по КФП са близки до планираните с актуализираните 
разчети за годината. Съпоставено с предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 2,9% (657,9 млн. 
лв.). 
Приходите в частта на преките данъци са 4 275,8 млн. лв., което е 99,9% от предвидените в ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. и 
нарастват спрямо предходната година с 374,3 млн. лв. (9,6%). Постъпленията от ДДФЛ бележат ръст от 10,6% (248,0 млн. 
лв.). Нарастване за 2014 г. се отчита и при приходите от корпоративни данъци – със 126,3 млн. лв., което е с 8,1% повече 
от миналата година. 
Приходите от косвени данъци са в размер на 11 480,8 млн. лв., което е 96,2% от актуализираната програма за годината. 
Постъпленията от ДДС са в размер на 7 264,4 млн. лв., или 94,4% от планираните за годината. Съпоставени с предходната 
година приходите от ДДС са по-ниски със 102,1 млн. лв., основно поради по-високия размер на възстановения ДДС към 
фирмите. В края на 2014 г. невъзстановеният ДДС е в размер на 105 млн. лв., което е най-ниското равнище на показателя 
за последните 10 години и е значително под отчетения в края на 2013 г. (240 млн. лв.). Друг фактор, който трябва да се 
има предвид при съпоставката с предходната година, е базовият ефект от постъпили през месец февруари 2013 г. 
еднократни приходи от стари просрочени данъчни задължения в размер на 65 млн. лева. Приходите от акцизи са в 
размер на 4 038,7 млн. лв., или 99,5% от планираните за годината. Съпоставено с предходната година постъпленията от 
акцизи са по-ниски номинално със 17,1 млн. лв. (0,4%). Постъпленията от мита са 153,1 млн. лв., или 102,5% спрямо 
разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 
822,4 млн. лв., или 101,5% изпълнение на актуализираните годишни разчети. Приходите от социалноосигурителни и 
здравни вноски са 6 449,2 млн. лв., което представлява 102,7% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с 
предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 6,4% (389,0 млн. лева). 
Неданъчните приходи са в размер на 3 457,0 млн. лв., което представлява 100,7% изпълнение на актуализираните 
годишни разчети. Това е с 493,5 млн. лв. по-малко от предходната година, което се дължи на базов ефект от постъпили 
еднократни приходи през 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно 
дело. 
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 921,6 млн. лв., 
което представлява 90,3% от годишния разчет. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2014 г. 
възлизат на 32 455,0 млн. лв., което е 98,4% от актуализираните годишни разчети. Спрямо 2013 г. общо разходите по КФП 
са нараснали с 2 037,1 млн. лв. (6,7%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и 
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фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски 
средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 23,6% (870,6 млн. лв.) спрямо 2013 г., а социалните и 
здравноосигурителните разходи – със 7,5% (942,8 млн. лв.) спрямо отчетените за 2013 година. 
Нелихвените разходи са в размер на 30 920,4 млн. лв., което представлява 103,2% спрямо актуализираните годишни 
разчети. Текущите нелихвени разходи за 2014 г. са в размер на 26 025,0 млн. лв. (104,5% спрямо разчета за годината), 
капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 4 895,4 млн. лв. (96,5% от разчетите към 
ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 579,8 млн. лв. (86,6% от планираните за 2014 г.). 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2014 г. от централния бюджет, възлиза 
на 954,9 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за 
прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите. 
Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лв., което се формира от 
дефицит по националния бюджет в размер на 2 388,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 659,6 
млн. лева. 
 
√ 85 млн. лв. излишък в бюджета за януари 
Министерството на финансите очаква през януари бюджетът да завърши с излишък от 0,1 на сто от БВП, което 
означава 85 млн. лв. 
От ведомството на Владислав Горанов посочват, че това е бюджетен излишък за януари от 2009 г. досега. За сравнение 
през януари 2014 г. имаше дефицит от 373,3 млн. лв. Съпоставимо с предходната година, бюджетната позиция се 
подобрява с 0,6% от БВП, допълват от министерството. 
Очакваният излишък се дължал на ръст в приходите и по-конкретно при данъците. Общо в хазната за миналия месец се 
очаква да влязат 2,475 млрд. лв. Сумата била по-голяма с 19,5%, или 404 млн. лв., спрямо януари 2014 г. Прогнозираният 
ръст в приходите за януари изпреварва значително отчетения за януари 2013 г. и 2014 г., подчертават от Министерството 
на финансите. 
Разходите, включително и вноската на България в бюджета на ЕС, се очаква да бъдат около 2,390 млрд. лв., което е 7,3% 
от годишния разчет. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година. 
Ведомството обяви и данните за изпълнението на бюджета за 2014 г. От тях се вижда, че годината завършва с дефицит от 
3,048 млрд. лв., или 3,7 на сто от БВП. Допълва се, че данните са според очакваното след актуализацията на бюджета. 
Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2014 г. са 29,406 млрд. лв., което е 98,1% от разчетите. Според данните от 
данъци са събрани 98,8 на сто от планираните. 
 
√ България праща търговски аташе в Куба, мислят и за Мексико 
Министерството на икономиката ще изпрати търговски аташе в Куба. Страната се отваря, там сме имали бройка и ще я 
възстановим. Това каза вчера зам.-министърът на икономиката Любен Петков при представянето на приоритетите на 
министерството. 
Министър Божидар Лукарски заяви, че ще се отварят търговски представителства и в Канада и Мексико, но това едва ли 
ще стане тази година, тъй като бюджетът на министерството е свит. Мексико било традиционен пазар, търговският 
оборот е бил огромен, затова ще се опитваме да се върнем там. 
До средата на месеца ще се прави атестат на аташетата, които сега са 61, и където не е вършена работа, ще се обявяват 
нови конкурси, каза още Лукарски. 6 млн. лв. е струвала издръжката им миналата година. 
Министерството на икономиката и Българската банка за развитие подготвят облекчени кредити за малки и средни 
предприятия, каза другият зам.-министър Даниела Везиева. 
Следващата седмица ще се подготвят промени в Закона за защита на конкуренцията, които да балансират отношенията 
на българските производители с търговските вериги, каза още Везиева. 
Работодателските организации предлагали революционен начин за намаляване на административните режими. Да се 
даде на администрациите срок до края на годината да защитят причината за съществуване на даден лицензионен или 
разрешителен режими и ако не успеят да го направят, те да отпадат, заяви Лукарски. 
По повод приватизацията на държавни компании министърът каза, че АДИС трябва да се приватизира, имало интерес 
към компанията. Би било добре и държавният дял от 49% в Пловдивския панаир да се извади за приватизация още тази 
година. 
 
Вестник Труд 
 
√ Правят регистър за фирмени бензиностанции 
Собствениците на ведомствените бензиностанции ще трябва да се регистрират в НАП, предвиждат промени в наредбата 
за отчитане на продажбите с касови апарати. 
Те ще трябва по електронен път да подават данни в приходната агенция за адреса, на който се намират, за обема на 
съдовете си и вида на горивото, с което зареждат. Освен това собствениците ще трябва да изпращат информация за 
средногодишното потребление на гориво на превозните средства и машините, които се зареждат от ведомствените 
бензиностанции. 
Ако има промяна в декларираните данни, собствениците на ведомствените бензиностанции ще имат срок от 7 дни, в 
който да изпратят актуалната информация в НАП. „Целта на промените е да се идентифицират ведомствените 
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бензиностанции и съдовете, от които се извършва зареждане за собствени нужди“, пише в мотивите към проекта на 
наредбата. 
Наскоро от финансовото министерство съобщиха, че нямат достатъчно информация за 30 000 ведомствени 
бензиностанции. Държавните институции не знаели нито къде се намират, нито за вместимостта на резервоарите им. 
Тогава от ведомството обясниха, че не може безспорно да се докаже дали тези обекти зареждат само гориво за 
собствени нужди, или правят и нерегламентирани продажби. 
В момента ведомствените бензиностанции на земеделските производители всеки месец изпращат справки за 
ползваното гориво в НАП. Освен това с фактури декларират всеки литър, защото им се възстановява част от платения 
акциз за гориво с пари от бюджета. 
Земеделски производители коментираха пред „Труд“, че новият регистрационен режим е излишен, защото той вече 
съществува под тези две форми. 
Собствениците на ведомствени бензиностанции са против и въведеното в Закона за ДДС изискване задължително да 
монтират нивомерни системи в резервоарите. 
 
√ Актуализираният бюджет 2014 се оказа неизпълнен 
Въпреки актуализацията на бюджет 2014 в края на м.г., планът за приходите в държавната хазна не е изпълнен. Това 
става ясно от данните на финансовото министерство, разпространени днес. 
В бюджета през 2014 г. са постъпили 29,41 млрд. лв., което е 98,1% от предвиденото в актуализирания вариант. От тях 
данъчните приходи са 23,03 млрд. лв. или 98,8 на сто от годишния план. Изоставането се дължи главно на косвените 
данъци. Например постъпленията от ДДС през миналата година възлизат на 7,26 млрд. лв., което е с 430 млн. лв. по-
малко от актуализираната бюджетна прогноза. При акцизите изоставането е с 22 млн. лв., като постъпленията са 4,04 
млрд. лв. 
Още по-голямо е изоставането в графа „помощи“, където влизат средствата от еврофондовете. Заради проблемите с 
усвояването през м.г. По това перо България е получила 2,921 млрд. лв., което е 90,3% от годишния план. 
Изоставането се компенсира благодарение на по-големите приходи от социални и здравни осигуровки. Миналата година 
от тях са събрани 6,45 млрд. лв. или 102,7% спрямо годишните разчети. Преизпълнение се отчита още при митата, 
имуществените данъци и неданъчните приходи. Бюджетните разходи за 2014 г. са 32,46 млрд. лв., което е 98,4% от 
предвиденото. 
Така дефицитът за 2014 г. възлиза на 3,05 млрд. лв., а се очакваше да бъде 2,99 млрд. лв. 
Ведомството на Владислав Горанов обяви още, че през първия месец на 2015 г. бюджетът започва на плюс, което не се е 
случвало от 2009 г. насам. През януари ще бъде отчетен бюджетен излишък от 85 млн. лв. За сравнение през същия 
месец на 2014 г. бюджетът беше на дефицит от 373,3 млн. лв. Приходите и помощите в бюджета за януари са 2,48 млрд. 
лв. Това е ръст от 19,5% или с 404 млн. лв. повече спрямо същия месец на миналата година. Разходите са 2,39 млрд. лв. - 
колкото са били през същия месец на м.г. В тази сума е включена и вноската на България в бюджета на ЕС от 75,8 млн. лв. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ "Дупката" в бюджета за 2014 г. е официално над 3 млрд. лв. 
През януари бюджетът е бил на излишък с 85 млн. лв., което се случва за пръв път от 2009 г.  
Правителството успя да влезе в рамките на дефицита, заложен в актуализацията на бюджета за 2014 г. Събраните 
приходи през миналата година се оказаха по-малко и от ревизираните надолу очаквани постъпления с 1.1 млрд. лв. 
Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) показват, че отрицателното салдо за цялата 
година е 3.048 млрд. лв. (3.7% от прогнозния брутен вътрешен продукт -  БВП). При такава "дупка" в бюджета 
Европейската комисия (ЕК) вероятно ще започне процедура заради прекомерен дефицит. Брюксел инициира такава и 
през 2010 г. заради преизпълнението на разходите над приходите с 4.5% от БВП. 
От финансовото министерство обясниха, че бюджетният дефицит на начислена основа (където влизат договорените, но 
неплатени от държавата задължения) се очертава да бъде 3.3% от БВП, което е подобрение спрямо заложената в 
бюджета за 2014 г. цел от 3.5%. 
Още при приемането на бюджетната актуализация в края на ноември финансовият министър Владислав Горанов заяви, 
че води интензивен диалог с представители на ЕК, които са го уверили, че ако падне под 3.5% от БВП, комисията ще 
гледа на свръхдефицита като на еднократен ефект. Процедура вероятно ще започне, но ако до средата на 2015 г. 
изпълнението на бюджета се движи в разчетените рамки, България ще се размине само с препоръки, без да се стига до 
налагане на финансови санкции. 
Добри новини за януари 
Министерството на финансите се похвали с добри резултати при изпълнението на фискалната рамка за 2015 г. По 
предварителни данни и оценки салдото по КФП за януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 
млн. лв., или 0.1% от прогнозния БВП. Статистиката сочи, че за последно е имало излишък през януари през 2009 г. За 
сравнение - салдото за същия месец на 2014 г. беше отрицателно в размер на 373.3 млн. лв. (0.5% от прогнозния БВП). 
Според финансовото ведомство прогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в 
приходите и по-конкретно на данъчните. При сравнение с януари 2014 г., когато управляваше правителството на Пламен 
Орешарски с финансов министър Петър Чобанов, наистина се вижда значителен ръст на приходите – с 404 млн. лв. до 
2.475 млрд. лв. Толкова добър старт на годината е имало за последно през 2009 г. Данните показват, че на митниците се 
дължат 200 млн. лв. от това увеличение. 
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Разходите по КФП са с 50 млн. лв. по-малко при сравнение на годишна база, като са слезли до 2.39 млрд. лв. през януари. 
Малка част – 10 млн. лв., се дължат на по-ниската вноска на България в бюджета на Европейския съюз. Подробни данни 
по пера ще бъдат обявени след месец и тогава ще се види откъде още са спестени средства. Вижда се обаче, че в края на 
2014 г. невъзстановеният ДДС е в размер на 105 млн. лв., което е най-ниското равнище на показателя за последните 10 
години и е значително под отчетения в края на 2013 г. (240 млн. лв.). Стандартната стойност на невъзстановения данъчен 
кредит е между 200 и 300 млн. лв. месечно. Това означава, че финансовото министерство е предпочело да включи този 
разход в дефицита за декември, с което пък свива разходите за януари. 
Показатели за 2014 г. 
Данните в КФП към края на миналата година показват, че въпреки влизането в рамките на предвидения дефицит общите 
приходи в бюджета са под заложените в актуализацията, която пък ревизира надолу очакваните постъпления с 1.1 млрд. 
лв. Основното неизпълнение е при ДДС - с 430 млн. лв. От ведомството на Владислав Горанов обясняват това с 
надвърнатия данъчен кредит в края на декември. За да компенсира неизпълнението на приходите, разходите в бюджета 
за намалени със същия размер, като свиването е основно при лихвените и капиталовите. През миналата година общо 
разходите по консолидираната фискална програма са нараснали с 2.037 млрд. лв. (6.7%) спрямо 2013 г. Финансовото 
министерство обяснява това с ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при 
социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (включително 
националното съфинансиране) нарастват с 23.6% спрямо предходната година, а тези за социалното и здравното 
осигуряване - със 7.5%. 
На пръв поглед размерът на фискалния резерв е впечатляващ – 9.2 млрд. лв. в края на декември. От тази сума обаче 
трябва да се извади платеният в средата на януари външен дълг на стойност 1.9 млрд. лв. Също така трябва да се отчете, 
че 3 млрд. лв. от резерва отиват за покриване на бюджетния дефицит. През януари правителството изплати 1 млрд. лв. 
субсидии на земеделците, които трябва да бъдат възстановени в рамките на 45 дни. По данни на БНБ към края на януари 
във фискалния резерв има 4.5 млрд. лв., колкото е минималният праг определен по закон. 
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√ Малките и средните фирми - отново на фокус 
Божидар Лукарски представи приоритетите в работата на икономическото министерство  
Подобряване на бизнес средата, съчетано с намаляване на административната тежест, насърчаването на малките и 
средните предприятия и максимално усвояване на евросредства. Това ще бъдат  приоритети в работата на министъра на 
икономиката Божидар Лукарски, който представи в понеделник екипа си и основните задачи пред него. 
Повече прозрачност, по-малко корупция 
Министърът обеща електронно провеждане на процедурите по обществени поръчки за осигуряване на повече 
прозрачност и по-малко разхищения на публични средства. До края на март се очаква да бъде готов т.нар. трети пакет с 
мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса. Това е "мантра", която подхваща всяко правителство, 
идващо на власт. Министър Лукарски обаче уточни, че очакваният ефект от мерките, които предвижда в тази насока, е 
113 млн. лв. Фокусът ще бъде върху режимите, свързани с технически и метрологичен контрол, очакват се предложения 
и от останалите министерства и институции в страната. Намеренията на министъра са занапред административните 
актове да се обсъждат в Съвета за икономически растеж, който подновява работата си след многогодишно прекъсване. 
Предвижда се също осигуряване на "втори шанс" за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях 
обстоятелства, като им се даде възможност да уредят задълженията си до три години. 
Насърчаването на малките и средните предприятия – втори приоритет в работата на екипа, ще става чрез насърчаване на 
експорта и подобряване достъпа на фирмите до пазарите на трети страни. На фокус е работата на търговските аташета 
зад граница, които си били 63 до края на 2014 г., а сега са 61, тъй като двама (в Москва и Франкфурт) са прехвърлени към 
Министерството на туризма. Годишно разходите за поддръжката на търговски представителства са около 6 млн. лв., но 
тази година бюджетът е намален с повече от 1 млн. лв., съобщи зам.-министър Любен Петров. По думите му статистиката 
показва, че 85% от чуждите инвестиции идват от държави, в които България има търговско аташе, 85% от износа се 
насочват към такива страни, а 94% от туристите също са от дестинации, в които България има търговски 
представителства. Ето защо въпреки свиващия се бюджет страната ни ще търси възможности следващата година да 
разшири броя на държавите, в които има търговски служби, допълни Петров. 
Европейско финансиране 
Бюджетът на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е 1.39 млрд. евро. Програмата е подадена в срок 
до Европейската комисия, очакванията са да бъде одобрена до края на февруари, началото на март, прогнозира 
Лукарски. Прозрачното и максимално усвояване на европейските средства е третият приоритет в работата на 
икономическото министерство, съобщи още той. Сред най-важните мерки в тази посока е предвидената възможност за 
електронно подаване на документи до етап оценка на проекти, кандидатстващи за финансиране. 
Насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност е следваща цел на екипа. Предстоят промени в 
Закона за насърчаване на инвестициите, като се отчитат спецификите на отделните сектори – особено при 
информационните технологии. Софтуерни фирми вече се оплакаха, че законът създава неравнопоставеност на 
българските с чуждестранните компании в частта възстановяване на осигурителни вноски. Обмисля се също насърчаване 
на частните инвестиции в иновативни предприятия чрез Националния иновационен фонд. 
Министерството ще работи и за създаване на адекватна връзката между образование, пазар на труда и бизнеса. 
Предвиждат се мерки за насърчаване на дуалната система за обучение (учене чрез работа), както и за развитие на 
тренировъчни предприятия в училищата и насърчаване на предприемаческата култура сред учениците. 
Основни приоритети в работата на Министерството на икономиката 
- Подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест 
- Насърчаване на малките и средните предприятия 
- Прозрачно и максимално усвояване на европейските средства 
- Насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност 
- Създаване на адекватна връзката между образование, пазар на труда и бизнеса 
 
√ Индустрията в еврозоната започва годината с ръст 
Новите поръчки за износ се забавят въпреки слабото евро  
Бизнес активността на индустриалния сектор в еврозоната се е покачила леко през миналия месец, но фирмите са 
продължили да понижават цените, което увеличава дефлационния натиск. Макар решението на Европейската централна 
банка (ЕЦБ) да започне печатане на пари да доведе до поевтиняване на еврото, това е имало слаб ефект върху новите 
поръчки за фабриките в региона. 
Разочароващ ръст 
Окончателните данни от индекса на мениджърските поръчки (PMI) за производствения сектор показват повишение до 51 
пункта през януари спрямо 50.6 за предишния месец. Макар това ниво да е най-високото от шест месеца, то остава близо 
до линията от 50 пункта, която разделя свиването от растежа. 
"Производственият сектор в еврозоната дава сигнали за излизане от кризата в началото на годината, но темпът на растеж 
остава разочароващо слаб. Това идва като аргумент в подкрепа на решението на ЕЦБ да предприеме драстични мерки", 
коментира Крис Уилямсън, главен икономист на фирмата, изготвяща PMI индекса Markit. Данните също така показват, че 
през миналия месец фирмите са понижавали цените на продукцията си с най-бърз темп от средата на 2013 г. Според 
данните на Евростат през януари дефлацията в еврозоната се е задълбочила, като цените на потребителските стоки са се 
понижили с 0.6%. Опасността от изпадане в дефлационна спирала е основен фактор за предприетите от ЕЦБ мерки. 
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От началото на годината единната валута се е обезценила с 6%, което прави произведените в еврозоната продукти по-
конкурентни на международния пазар. Въпреки това новите поръчки за износ са нараснали по-бавно през януари, 
отколкото за предишния месец. Подиндексът на експортните поръчки е спаднал спрямо декември. 
Във втората най-голяма икономика в региона - на Франция, активността в производствения сектор е продължила да се 
забавя за девети пореден месец. В Германия се отчита нарастване, но с по-ниски темпове от очакваното. Фактори за това 
са слабото търсене в чужбина и забавеното създаване на нови работни места. PMI индексът за германския 
производствен сектор, който отговаря за около една пета от цялата икономика, е спаднал до 50.9 пункта спрямо 51.2 
през декември. 
Забавяне в Китай 
Индустриалният сектор отчита забавяне и в Китай. Изготвяният от HSBC и Markit PMI индекс на страната е спаднал до 49.7 
пункта през януари, което е минимално подобрение спрямо декември. Показателят обаче остава под нивото от 50 пункта 
втори пореден месец. Слабите данни, които включват и свиване на броя на заетите в производството за 15-и пореден 
месец, ще усили натиска върху Пекин да въведе нови стимули и облекчаване на паричната политика. 
 
√ Данъци и такси върху недвижимите имоти 
Всеки общински съвет е задължен в срок до 31 декември на предходната година да определи размера им  
В наши дни обектите на данъчната система са предимно имущества, доходи и обороти на стоки и услуги. Преките данъци 
са подоходните, които имат съществено фискално значение - корпоративен данък, данък върху доходите на физическите 
лица и др.  Преките подоходни данъци се администрират от НАП и са в полза на републиканския бюджет. 
Имуществените данъци нямат толкова съществено фискално значение. Те се администрират и се внасят в полза на 
местните бюджети. 
Местните общински администрации имат правото да определят до голяма степен местните данъци и такси и да ги 
събират. Всеки общински съвет е задължен в срок до 31 декември на предходната година да определи размера на 
местните данъци и такси. Ако този срок не бъде спазен, се прилагат приетите ставки за предходната година. Законът за 
местните данъци и такси не допуска никакви текущи промени през годината в размера на местните данъци и такси, както 
и в начина на определянето им. 
Служителите на общинската администрация при установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци и такси 
имат права и задължения на органи по приходите, а при обезпечаване на данъчни задължения – на публични 
изпълнители. До 100 000 лв. местни данъци и до 30 000 лв. местни такси могат да се разсрочват с решение на кмет на 
община, а над тези суми с решение на общински съвет. 
Данък върху недвижимите имоти 
Облагат се сгради и поземлени имоти на територията на страната в строителните граници на населените места и 
селищните образувания, както и поземлени имоти извън тях, които имат предназначението на такива. Данъкът върху 
недвижимите имоти е дължим, независимо дали се използва имотът. Данъкът се определя от служителите на 
общинската администрация, след което се съобщава на задълженото лице или на негов законен представител. 
Не се облагат с данък 
- поземлени имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътна мрежа и от железопътната мрежа, до 
ограничителните строителни линии; - поземлени имоти, които са заети от водни обекти, държавна или общинска 
собственост; - земеделски земи и гори, като се изключват застроените земи, при тях се облага действително застроената 
площ и прилежащият й терен. 
Данъчно задължени лица за данъка върху недвижимите имоти са: 
- собствениците на облагаемите с данък имоти; - собствениците на сгради, построени върху държавен или общински 
имот, като в този случай те са данъчно задължени и за този имот; - ползвателят в случай на учредено вещно право на 
ползване; - концесионерът - за експлоатирания имот; - лице, на което е предоставено управление на държавен или 
общински имот. 
Освободени от данък са следните имоти: имоти, публична държавна или общинска собственост; читалища, молитвени 
домове на законно регистрирани вероизповедания; сгради – собственост на чужди държави, в които се помещават 
дипломатически и консулски представителства, при условия на взаимност; сгради на Българския червен кръст и др. 
подобни, регистрирани в ЕС; паркове, спортни игрища, площадки, музеи, галерии, библиотеки; сгради – културни 
ценности, когато не се използват за стопански цели; сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен 
процес и научна дейност; временни сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение; имоти, използвани 
непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт; имоти, собствеността върху които е възстановена 
по закон и които не са в състояние да бъдат използвани за период от 5 години. В този случай данъкът се дължи от 
ползвателите; сгради, получили сертификати за енергопотребление – в зависимост от годината на въвеждане в 
експлоатация и вида на сертификата. 
Дължимост 
Данъкът върху недвижимите имоти става дължим от месеца, следващ месеца, през който имотът е придобит или е 
настъпила някаква промяна в условията, влияещи върху размера на данъка. При новопостроен или придобит по друг 
начин имот собственикът или притежателят на ограничено вещно право е задължен да декларира това обстоятелство в 2-
месечен срок в общината по местонахождението на имота. Юридическите лица при попълване на тази декларация 
посочват отчетната стойност на имота, както и други факти, които могат да повлияят върху определяне размера на 
данъка. При промяна на някое от обстоятелствата, влияещи върху размера на данъка, данъчно задължените лица трябва 
да подадат отново тази декларация в 2-месечен срок. 
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Ако имотът е собственост на няколко лица, подадената декларация от един съсобственик или ползвател освобождава 
останалите от задължението също да го декларират. При промяна на собствеността на даден имот задължението на 
стария собственик се прекратява от месеца, следващ месеца, през който е продаден имотът. 
Определяне на данъка 
Основата за определяне на този данък е данъчната оценка на недвижимия имот към 1 януари на годината, за която се 
дължи. Ако през годината настъпи промяна в данъчната оценка на имота, дължимият данък се определя върху новата 
данъчна оценка от месеца, следващ месеца на промяната. Това не се отнася за нежилищни имоти, собственост на 
предприятия или върху които е учредено вещно право на ползване. 
Когато общинските съвети правят изменения, водещи до промени в данъчните оценки, то тези нови данъчни оценки се 
прилагат от 1 януари на следващата година. Общинският съвет определя с наредба размера на данъка в граници от 0.1 
до 4.5 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот. Данъчната оценка на имоти на граждани се определя от 
общинската администрация в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването. 
Данъчната оценка на имоти на предприятия е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка, за 
жилищните имоти – данъчната оценка. За недвижими имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, 
е отчетната им стойност по счетоводния баланс на собственика или данъчната оценка. 
При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на 
данъчно задълженото лице, като е възможно да се ползват и вещи лица. За недвижим имот, който е основно жилище на 
лицето, данъкът се дължи с 50% намаление. За основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100% 
има намаление на дължимия данък със 75%. Тези обстоятелства се декларират при придобиване на имота или при 
възникването им след това. 
Данъкът върху недвижимите имоти се внася на 2 равни вноски – от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 
която е дължим. Може да се ползва отстъпка от 5%, ако дължимият данък се плати в пълен размер от 1 март до 30 април. 
Такса за битови отпадъци – тази такса е за услугите по: 
събирането и сметоизвозването; извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци; 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Общинският съвет определя 
таксата за всяка от тези три услуги поотделно. В срок до 30 октомври на предходната година всяка община трябва да 
обяви публично границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване. 
Общинският съвет има право с наредбата за определяне на местните такси да освободи от данъчно задължение лицата, 
които не ползват имота през цялата година година или определен период от нея. Ако даден имот се намира извън 
район, в който общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за ползване на депо за 
битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на обществените места. 
Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, ако не може да се установи, 
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет. След 
като се определи данъчното задължение, общината уведомява данъчно задължените лица за дължимите от тях такси за 
съответния период и сроковете за плащането им. 
Всеки общински съвет определя реда за заплащане на таксата за битови отпадъци и е възможно той да е различен от 
реда за внасяне на данъка върху недвижимите имоти. Ако общината не предоставя някоя от трите изброени услуги, тя не 
събира такса за нея. 
 
√ Квесторите на КТБ са осчетоводили цесии и прехващания за близо 1 млрд. лв. 
Вследствие на действията на клиенти на банката през четвъртото тримесечие на 2014 г. активите й са намалели 
с още над 700 млн. лв.  
В последните дни преди отнемането на лиценза на Корпоративна търговска банка (КТБ) на 6 ноември е имало същинска 
лавина от уведомления за цесии и прехващания. Голямата част от тях са осчетоводени от квесторите и така кредитният 
портфейл се свива с 50%. Това става ясно от отчета на банката към края на годината, като според предоставената 
информация досега са получени 947 искания от страна на клиенти, от които 374 през октомври и 416 в няколкото дни в 
началото на ноември. 
Квесторите са приели 112 от исканията за неоснователни, а 6 са още в процес на разглеждане, като останалите са 
осчетоводени. В доклада за дейността към отчета се посочва, че това е основната причина за спада на активите със 734 
млн. лв. до 1.83 млрд. лв. В края на май балансовото число на КТБ е 7.64 млрд. лв., като месец по-късно след тегленията, 
довели до затварянето на банката, то спада до 6.89 млрд. лв., а след предприетите вследствие на външната оценка 
обезценки за 4.3 млрд. лв. активите падат до 2.57 млрд. лв. Прехващанията на задължения (кредити) от КТБ и придобити 
от други лица депозити от КТБ (чрез цесии) е масов начин вложители да получат част от негарантираните суми, а 
длъжниците да погасят по-евтино заемите си. 
Осчетоводени, но не финализирани 
Въпреки че са осчетоводени, цесиите остават под въпрос, след като в края на 2014 г. бяха приети специални промени в 
Закона за банковата несъстоятелност. Причина за тях бяха притесненията, че чрез тези сделки реално се пренарежда 
масата на несъстоятелността, като негарантирани депозанти, сключили такива сделки, успяват да изпреварят другите 
кредитори на банката, а в това число и Фондът за гарантиране на влоговете в България (ФГВБ), който, след като изплати 
3.3 млрд. лв. на депозанти, вече е основен кредитор на КТБ. По данни от отчета 65.5% от привлечените средства са 
задължения към ФГВБ. 
Чрез законовите поправки прехващанията на вземания от КТБ със задължения към нея вследствие на цесии, направени 
след поставянето й под специален надзор (20 юни), се обявяват за недействителни по отношение на кредиторите и ще 
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бъдат изпълнявани чак след като синдикът изготви окончателната сметка за разпределяне или след като банката бъде 
продадена като цяло предприятие. 
Въпреки това по информация на "Капитал" издаваните от квесторите документи на кредитополучатели, че сделките им 
са осчетоводени, дават основания да се вдигнат обезпеченията им в Имотния регистър и Централния регистър на 
особените залози. 
Продължаващо влошаване 
Според отчета КТБ завършва годината с 4.2 млрд. лв. загуба, вследствие на което капиталът й е -3.8 млрд. лв. Основна 
причина за загубата са обезценките на кредитния портфейл след преоценката на активите на банката. В последното 
тримесечие всъщност загубата се свива с малко над 100 млн. лв., което се обяснява именно с прехващанията. При 
осчетоводяването им са отписани от баланса и кредити заедно с вече начислената върху тях обезценка. 
Като се изключи този ефект, квесторите декларират, че портфейлът е продължил да се влошава и през четвъртото 
тримесечие, като към края на годината почти 97.5% от него (или над 4.5 млрд. лв. преди обезценки) са извън групата 
редовни. Освен това се посочва, че вземанията към 68 кредитополучателя на стойност 2.85 млрд. лв. са обявени за 
предсрочно изискуеми. 
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Вестник Сега 
 
√ ДДС провали и актуализирания бюджет 2014 
Приходите от държавни такси за първи път надхвърлиха 1 млрд. лева 
Бюджетната 2014 г. е приключила с огромно неизпълнение на приходите от ДДС. Дори и след актуализацията през 
ноември, когато постъпленията бяха сериозно "подстригани", хазната не е успяла да събере 430 млн. лв. от планираната 
сума. Ако се върнем към първоначалния вариант на бюджет 2014, излиза, че провалът в събирането на ДДС е 1.017 млрд. 
лева. А докато приходите на основни данъци сериозно изостават, оказва се, че хазната все повече товари бизнеса и 
гражданите с различни видове държавни такси. За първи път през миналата година постъпленията от такси са 
надхвърлили 1 млрд. лева, сочат данните за изпълнението на бюджета за 2014 г.  
От ДДС са постъпили 7.264 млрд. лв. За сравнение при приемането на бюджета бяха заложени постъпления от 8.28 млрд. 
лв., а след актуализацията при новото правителство се чакаха 7.69 млрд. лв. И тази занижена прогноза се е оказала 
оптимистична. Събраните 7.264 млрд. лв. от ДДС са номинално под постъпленията от ДДС за 2013 г. И тогава приходите 
от ДДС останаха неизпълнени (289 млн. лв. по-малко от планираното след актуализация), но правителството се оправда с 
"ударно" възстановяване на ДДС в края на годината, от което бизнесът печели.  
Възстановяването на ДДС бе изтъкнато и вчера от МФ по повод неизпълнението на приходите, като от финансите се 
похвалиха с безпрецедентно нисък размер на невъзстановения ДДС в края на годината - 105 млн. лв. спрямо 240 млн. лв. 
за края на 2013 г. Дори и с отчитането на изтъкнатите от МФ фактори обаче, неизпълнението остава голямо. От данните 
става ясно, че по-сериозният минус идва от ДДС при сделки в страната и в рамките на ЕС, за което отговаря НАП (90.9% 
годишно изпълнение). При ДДС от внос, за което отговарят "Митниците", изпълнението е сравнително добро - 98.2% 
спрямо плана.  
Неизпълнен, макар и с малко, е останал и актуализираният план за приходи от акцизи. Равносметката за събраните от 
Агенция "Митници" акцизи възлиза на 4.039 млрд. лв. - с близо 21 млн. лв. по-малко от актуализираните очаквания на 
държавата. Спрямо първоначалния вариант на бюджет 2014 неизпълнението е в размер на 339 млн. лв. Събраното от 
акцизи през 2014 г. продължава да е под нивото, отчетено през 2012 г. Срив има и при приходите от управление на 
държавна собственост - 420.7 млн. лв. отчетени постъпления при очаквани 475.7 млн. лв. след актуализацията. За 
сравнение постъпленията по това перо през 2013 г. бяха 826 млн. лв. В подробния бюлетин за изпълнението на бюджета 
ниските нива на тези приходи не са коментирани.  
На фона на тези минуси бюджетът разчита все по-сериозно на постъпленията от държавни такси. През 2014 г. е имало 
рекорден за последните години ръст на приходите от държавни такси, като те за пръв път минават прага от 1 млрд. лв. 
(1.088 млрд. лв.). За сравнение в края на 2013 г. хазната отчита 779.8 млн. лв. от държавни такси, т.е. само в рамките на 
година има ръст от близо 309 млн. лв. Само малка част от този ръст - около 56 млн. лв., се дължи на промяната в 
облагането на хазарта, където досега съществувалият данък бе заменен с такса.  
Изоставането на отделни данъчни приходи по държавния бюджет е компенсирано донякъде с по-високи приходи от 
социални и здравни вноски, показват още разчетите. Събраното като приходи по бюджета на ДОО и НЗОК е със 167 млн. 
лв. над планираното. Преизпълнение от около 100 млн. лв. има и при постъпленията от корпоративен данък, от който 
бяха събрани 1.6 млрд. лв. Както "Сега" вече писа, бюджет 2014 завърши с дефицит от 3.05 млрд. лв., или 3.7% от БВП. 
Близо 660 млн. лв. от този минус се дължат на дефицит по европейските средства.  
ИЗЛИШЪК  
Финансовото министерство вчера разпространи и предварителни данни за старта на годината, след като преди дни 
министър Владислав Горанов "допусна", че този януари за първи път от 6 години - от 2009 г. насам, бюджетът ще излезе 
на излишък. Очаква се плюсът в хазната да бъде 85 млн. лв. при реализиран дефицит през януари 2014 г. в размер на 
373.3 млн. лв. От МФ изтъкват, че подобрението се дължи на по-високите приходи - с 404 млн. лв. повече спрямо януари 
2014 г. Министерството ще предостави подробни данни в края на февруари и тогава ще разберем откъде точно идва 
превишението на приходите над разходите. 
 
√ Спорни законови промени може да компрометират селската европрограма 
Прехвърлянето на контролни функции извън управляващия орган е предпоставка за корупция  
Европейската Програма за развитие на селските райони за периода 2015-2020 г. може да бъде сериозно 
компрометирана заради поправка в Закона за подпомагане на земеделските производители, внесена от Министерския 
съвет, научи в. "Сега".  
Миналия петък депутатите приеха на първо четене промени в закона, уреждащи прилагането на схемите за директните 
плащания за фермерите за новия програмен период до 2020 г. Проектът им е бил предоставен едва 2-3 дни преди 
гледането му в земеделската комисия. В него обаче се разписват и правила за новата Програма за развитие на селските 
райони, някои от които могат да нанесат повече вреди, отколкото ползи. Става дума за текст, според който 
управляващият орган на програмата, който в случая е дирекция "Развитие на селските райони" в земеделското 
министерство, "може да делегира чрез договор част от функциите си и на други структури". Не е уточнено за кои функции 
става дума, нито на кого може да се преотстъпват правомощия. В мотивите към закона също не е обяснено защо се 
налага тази промяна. 
"Текстът е много общ. Какво ще стане, ако управляващият орган реши да делегира например техническите си проверки 
на частна фирма? Или пък разплащанията, или контрола над бенефициентите? Не ми се мисли само каква власт може да 
се съсредоточи в нечии ръце", алармира депутатът от БСП и заместник-председател на земеделската комисия в 
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парламента проф. Светла Бъчварова. По думите й, така записана, поправката е много опасна и е предпоставка за 
корупция. 
Преди месеци Еврокомисията върна проекта на агропрограмата ни с над 400 забележки. Те са вече изчистени и предстои 
новият вариант да бъде пратен в Брюксел. Одобрение на програмата се очаква най-рано в средата на годината. 
Управляващите обаче са готови да отворят някои от мерките по нея по-рано, още преди окончателното й съгласуване. 
Съмнения предизвикват и други промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, които предвиждат 
решенията на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" да се вземат с гласовете на 2/3 от присъстващите 
членове. Според БСП и ДПС така излиза, че дори смяна на шефа на фонда може да стане с малко над 50 на сто от 
членовете на му. "Имаме 11 членове на съвета. Две трети от тях са 8 души. В тяхно присъствие започва заседанието на 
Управителния съвет, но след това някои от тях излизат. Така се оказва, че реално решение може да се вземе от шестима. 
Тези 6-има души могат да гласуват 4 на 2, т.е решение да се вземе дори и от четирима", казва проф. Бъчварова. Според 
земеделския заместник-министър Васил Грудев обаче няма да има възможност за манипулации, тъй като, ако някой 
излезе, той не се брои за присъстващ. Така съветът няма да има кворум и не може да се гласува нищо. Решение можело 
да се вземе с поне 8 души. По думите му с промяната се търси единствено по-голяма гъвкавост и оперативност. Освен 
това всички решения на фонд "Земеделие", които досега са били "апокрифни", занапред ще бъдат публикувани. Добре е 
заместник-министрите на земеделието да бъдат записани като членове на Управителния съвет на фонд "Земеделие", 
смята още Грудев. 
 
Вестник Преса 
 
√ Пет банки държат 54% от активите  
Първите пет банки в страната държат 54 на сто от активите на цялата система. Това показват данни на БНБ към края на 
миналата година. 
Експертите отчитат, че финансовите институции са приключили годината с активи за 85,1 млрд. лв. Сумата е равна на тази 
в края на 2013 г., въпреки че от системата бе изтрита Корпоративна търговска банка. 
Данните на БНБ показват, че челната петица в системата държи 46,16 млрд. лв. Най-голямата банка в България 
продължава да бъде Уникредит Булбанк, която има активи за 14,84 млрд. лв. Сумата е с 2,11 млрд. лв. по-висока спрямо 
края на 2013 г. Сериозен ръст има и при Банка ДСК. Финансовата институция вече управлява 9,97 млрд. лв., или годишно 
покачване от 1,09 млрд. лв. Топ 5 на банките пък се оформя от ПИБ, ОББ и Пощенска банка. Те управляват активи 
съответно за 8,64 млрд. лв., 6,57 млрд. лв. и 6,14 млрд. лв. 
Експертите от БНБ представиха и статистика за печалбите в системата. Всички банки приключват годината със 746 млн. 
лв. положителен финансов резултат. С най-добра печалба са Уникредит и ДСК. Двата трезора са на плюс с 241,6 млн. лв. и 
230,4 млн. лв. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Държавно рамо за БГ стоки в Азия 
Държавата ще помогне на бизнеса да преодолее загубите от ембаргото на ЕС за руските пазари. То причинява сериозни 
проблеми на българските производители на мляко и месо, защото страната се наводни с евтини европейски стоки, които 
съсипват родния бизнес. Изход от кризата предлага министърът на икономиката Божидар Лукарски. Идеята му е да 
помогне на българските фирми в превземането на нови пазари като Далечния изток, Сингапур, Виетнам и Китай. Това ще 
стане с подобряване работата на търговските аташета и назначаването на нови представители в страни, където досега 
такива не е имало. Друга мярка на икономическото ведомство ще е услугите на Агенцията за експортно застраховане да 
станат по-атрактивни и изгодни за българските износители. Освен това съвместно със съюз "Произведено в България" 
ресорното министерство ще започне мащабна кампания, с която да ни насърчи да купуваме български стоки. Идеите на 
Лукарски съвпаднаха и с исканията на бизнеса. Оказа се, че фермерите все още помнят времената, когато са изнасяли на 
арабските пазари, както и в страни като Германия, където сиренето ни е било хит. 
Въпреки очакваната глътка въздух производителите и преработвателите на мляко и месо у нас остават притеснени. 
Причината е, че Брюксел ни отряза от възможността за компенсации, а в същото време евтини стоки от другите 
европейски страни заливат магазините ни и подбиват цената на родното производство. "Още с обявяването на руското 
ембарго предупредихме, че не забраната за износ за Русия ще създаде проблеми, а евтините европейски храни, които 
ще залеят страната ни", коментира Пламен Грозданов, изп. директор на "Съюз Произведено в България". Едни от най-
засегнатите са млекопреработвателите и месопреработвателите. Родните фирми се оплакват, че честа практика е евтина 
полска или немска гауда да се преопакова с етикети на български кашкавал. Така в заблуждение потребителите купуват 
млечен продукт, в който всъщност е вложено палмово масло. "Контролът върху подобно преопаковане не трябва да е 
само в търговската мрежа, а и на границата, защото много често вносът се осъществява от фирми еднодневки, които не 
носят никаква отговорност", предупреждават от Съюз "Произведено в България". 
От пренасочените от Русия към България европейски храни страдат и животновъдите. Произведено в ЕС сухо и 
кондензирано мляко пристига у нас на цена 0,35 лв. за литър и млекопреработвателите го предпочитат вместо 
истинското мляко. Това е причината за силния спад в цената му - над 14% за няколко месеца. А от известно време почти е 
спряло изкупуването му, което убива животновъдството, алармират селските стопани. Проблем за потребителите пък е 
фактът, че мандри преработват европейското кондензирано мляко и го продават после като българско сирене и 
кашкавал. Затова и всички засегнати браншове поискаха от министъра на земеделието Десислава Танева да моли 
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Брюксел за компенсации заради руското ембарго. Оттам засега отказват, защото не виждат криза в сектора. Въпреки че 
Танева дава надежда за постигането на компромис, производители и преработватели не са оптимисти. 
Браншовите съюзи у нас се надяват и най-после държавата да откликне на призива им за по-справедливо разпределение 
на земеделските субсидии. От години по-голямата част от финансирането отива в ръцете на малък кръг производители 
на зърно, което пък в основната си част заминава за износ, вместо да се преработва у нас. И тук е особено актуална 
думата "диверсификация", т.е. насочване на по-осезаем финансов ресурс и за овощари, и за зеленчукопроизводители, и 
за животновъди. Както и стимули тази продукция да бъде преработвана в страната, а не изнасяна като суровина. 
Засега властта само проявява разбиране и уверява, че ще се върви в тази посока, но родните производители се надяват 
скоро да видят и реални действия. Със сигурност обаче едно тяхно трето искане не намира разбиране, най-вече у 
финансовия министър - по-ниско ДДС за храните. Във Франция то е 8%, в Полша 5%, непрекъснато посочват родните 
производители на хранителни продукти. "Свалянето на ДДС ще направят родните хранителни стоки не само по-евтини за 
българите, но и ще реши проблема с контрабандния внос", коментира Пламен Грозданов. 
Ревизират закона за конкуренцията 
Законът за защита на конкуренцията ще бъде ревизиран в Съвета за икономически растеж. Това заяви министърът на 
икономиката Божидар Лукарски. Причината за преразглеждането са проблемите на българските износители с големите 
търговски вериги, обясни той. Според него законопроектът, който бе представен от БСП, е прекалено драстичен и трябва 
да се търси баланс между двете засегнати страни. 
Всички аташета на изпит 
Всички 61 търговски аташета ще държат изпити, за да се прецени кой си върши добре работата. Това обяви министърът 
на икономиката Божидар Лукарски. Обикновено тази атестация се прави през лятото, когато те се прибират в страната в 
отпуска. Сега обаче тя ще се извърши незабавно - до края на февруари, и то писмено. Ако за някое аташе възникне 
съмнение, че не се справя добре с работата, ще го извикаме на интервю в страната, обясни Лукарски. Възможно е някои 
от търговските аташета в Европа да бъдат съкратени, особено в страни, където има по няколко. Ако бизнесът има 
желание в отделни страни да бъдат назначени аташета, това може да стане и под формата на публично-частно 
партньорство, допълни Любен Петров. Тази идея ще се обсъди на Съвета за икономически растеж. 
Вече застраховат и малки износители 
Два нови продукта на Агенцията за експортно застраховане ще улеснят българските компании, които търсят пазари 
навън. Те защитават износителите от финансови загуби при външнотърговски сделки. Единият продукт се нарича "БАЕЗ 
Старт". Той е предназначен за малки и средни предприятия с оборот под 1 млн. лв., които нямат експортен опит или пък 
той е минимален, обясни Анна Кършовска от БАЕЗ. С нея могат да бъдат застраховани сделки с период на отсрочване на 
плащането до 180 дни. Вторият продукт се нарича "БАЕЗ Адванс". Той е предназначен за опитни износители с обороти за 
последните 3 години поне 10 млн. лв. Затова с него се застраховат сделки, при които периодът на отсрочване на 
плащането е до 24 месеца. На тези износители се предлагат по-гъвкави и преференциални условия. Като допълнителна 
опция е получаването на оборотно финансиране при прехвърляне правата по полицата на БАЕЗ в полза на търговска 
банка. В един продукт вече са обединени застраховането срещу търговски и политически риск, съобщиха още от БАЕЗ. 
Това ще намали разходите за износителите, които досега са правили две отделни застраховки. Освен това има 
преференциални условия. Застраховката се очаква да бъде търсена, когато търговските партньори са от държави с 
нестабилно политическо положение. 
Рекламираме бацила на киселото мляко 
Проект за промотиране по света на уникалните качества на българските млечни продукти разработва Асоциацията на 
млекопреработвателите. "Тази година се навършват 110 г. от откриването на лактум бациликус булгарикус в българското 
кисело мляко и това ще бъде в основата на представянето на нашите продукти", обясни Георги Апостолов от 
асоциацията. Идеята е да се организира голяма международна конференция и други събития, които да привлекат 
вниманието върху нашите продукти. Все още обаче не е ясно какво ще е финансирането. Очаква се то да се поеме от 
Министерството на земеделието. "Ще акцентираме върху пробиотичното действие на лактум бациликус булгарикус, 
нещо което други държави вече правят, без техните млечни продукти да съдържат ценния бацил", заяви Апостолов. 
Освен в киселото мляко той се съдържа в маята за сирене, която е богата и на малко познатия витамин U. Бацилът оказва 
изключително благоприятно въздействие върху мозъка и с него се обяснява и дълголетието по нашите земи. 
Производителите на мляко пред фалит 
Заради ембаргото за внос в Русия пред фалит са производителите на мляко. "Складовете са пълни с продукция, а 
изкупната цена на литър падна до 50 ст.", съобщи пред "Стандарт" Радко Пашов, собственик на кравеферма и 
предприятие за производство на мляко и сирене в Джебелско. Само преди няколко месеца изкупната цена за страната 
беше около 66 ст. В същото време цените на фуража се увеличават, а пазарът е залят с вносни стоки от Унгария, Франция, 
Полша, Германия. "Настояваме държавата да вземе мерки и субсидира литър мляко, а не само брой животни. Без помощ 
всички производители на мляко и животновъдите отиват към гибел", казват фермерите от Родопите. Според Пашов даже 
и в Румъния получавали субсидия на литър мляко. За да бъдат конкурентоспособни българските млекопроизводители, 
държавата трябва да потърси подкрепа от Европейската комисия, смятат фермерите. Те са категорични, че ако 
решението на проблема се отлага още дълго, ще излязат на протест, а мандрите ще фалират. 
Помагат ни и в Канада 
Канада, Мексико и Куба са държавите, в които догодина България ще изпрати търговски аташета. Това заяви министърът 
на икономиката Божидар Лукарски вчера. Ще активизираме работата на службите за търговско-икономически връзки 
към нашите посолства в чужбина и по-конкретно в Азия и Северна Америка, защото там има огромни пазари, към които 
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бизнесът проявява интерес, обясни той. Министърът допълни, че насърчаването на малките и средните фирми да 
изнасят в страни, различни от ЕС, е един от приоритетите на ведомството му. 
 
investor.bg 
 
√ Пенсионните фондове: Доходността ни е положителна 
Представените от КФН данни не обхващат целия период, за който средствата на осигурените лица са управлявани 
и има начислена доходност 
Реалната доходност, разпределена по партидите на осигурените лица в пенсионните фондове за периода 30.03.2002-
30.09.2014 г., е положителна - в размер на 5,56% за периода или 0,464% годишно.  
Това се казва в отворено писмо на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване 
(БАДДПО) по повод изнесената според нея невярна информация от КФН по време на заседанието на Комисията по 
бюджет и финанси на Народното събрание през миналата седмица. 
Припомняме, че по време на заседанието КФН представи информация, според която за последните десет години 
средната реална доходност на УПФ е минус 0,16 на сто на годишна база, а за периода е минус 1,75 на сто. 
Според асоциацията изчислената "реална доходност" от КФН е за периода от 2004 г. до края на 2014 г. и не обхваща 
целия период на съществуване на универсалните пенсионни фондове, за който средствата на осигурените лица са 
управлявани и върху тях е начислявана и отчетена доходност. 
Освен това зам.-председателят на КФН Ангел Джалъзов признава, че при правенето на изчисленията е използвана 
остаряла методика и тепърва КФН ще приеме нова такава. Според БАДДПО това означава, че в конкретния случай 
данните, изнесени от КФН, се употребяват политически, за да се потвърди вече зададена политическа теза, че средствата 
на осигурените лица се управляват лошо, а не за търсене на обективната истина за реалните резултати от дейността. 
Разминаванията в данните за доходността на фондовете се дължат не само на различната методика на изчисления, но и 
на различни периоди на измерване. Поради това данните не могат да бъдат съпоставими, смятат от асоциацията. 
 „Смущаващ е фактът, че на заседанието на Комисията по бюджет и финанси на НС не бяха поканени представители на 
пенсионноосигурителните компании, което говори за липса на прозрачност и желание за диалог, в който ние сме готови 
да участваме. Такъв подход не е в интерес на българските граждани и не гарантира прозрачно провеждане на промените 
в пенсионната система“, завършва писмото. 
 
√ Приватизират миноритарни пакети в държавни предприятия чрез БФБ 
Пловдивският панаир трябва да влезе в програмата за приватизация още тази година, заяви икономическият 
министър 
Предвижда се миноритарни пакети в държавни предприятия да бъдат приватизирани чрез БФБ-София, заяви днес 
икономическият министър Божидар Лукарски по време на представянето на приоритетите на ресорното си 
министерство. 
Към тях има голям инвеститорски интерес от чужди компании, каза той, но без да даде повече подробности. 
Лукарски посочи, че през 2014 година правителството не е било изготвило програма за раздържавяване и затова не е 
имало и търгове за продажба на държавни дялове в различни предприятия. 
В момента програмата за приватизация на правителството вече е одобрена от икономическата комисия в Народното 
събрание и икономическият министър очаква скоро тя да получи „зелена светлина“ и от парламента. 
Към част от предприятията в забранителния списък за приватизация също има голям интерес, уточни той. Според него 
обаче някои от тези компании не трябва да се раздържавяват, особено по отношение на дружествата във военно-
промишления комплекс като ВМЗ – Сопот. Този сектор е стратегически за държавата и предприятия в тази сфера не 
трябва да бъдат раздържавявани. „Примерите са от А до Я“, смята той. 
Като примери за предприятия, които могат да бъдат раздържавени, Лукарски посочи Агенцията за дипломатически 
имоти в страната (АДИС), което обаче е под шапката на Министерството на външните работи, а то е дало становище, че 
агенцията не трябва да се продава. 
Анализите на Агенцията за приватизация обаче са в обратната посока, заяви Лукарски. Друго предприятие, което трябва 
да влезе в програмата за приватизация още през тази година, е Пловдивският панаир, към който има голям интерес, 
допълни още икономическият министър. 
Приватизацията може да донесе свеж ресурс, с помощта на който да се борим с дефлацията, коментира Лукарски. 
Като един от механизмите за преодоляване на дефлацията в ЕС и избягване на влизане в дефлационна спирала той 
изтъкна и плана „Юнкер“. 
 „Дефлацията не е само български проблем“, посочи той и уточни, че досега страната ни е кандидатствала основно с 
инфраструктурни проекти по инвестиционния план на новия председател на Европейската комисия – Жан-Клод Юнкер. 
Според Лукарски обаче цялостната цел на програмата е всъщност „събуждането“ на частния капитал и насочването му 
към инвестиции. По тази причина и с по-голяма тежест ще са проекти на публично-частните партньорства и в тази връзка 
от Министерството на икономиката очакват и предложенията на бизнеса и браншовите организации за проекти по 
инвестиционната програма. 
Зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева посочи, че в борбата с дефлацията може да включат още и 
институции като Българската банка за развитие (ББР). С нея в момента се водят преговори за отпускане на кредити с 
облекчени условия за малкия и средния бизнес. Средствата от ОП „Конкурентоспособност“ също могат да помогнат за 
подобряването на ситуацията, смята още Везиева. 
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√ Парите за втора пенсия растат, а не се топят, доказват от фондовете 
Доходността на парите за задължителната втора пенсия в частните пенсионни фондове е положителна за периода, през 
който те оперират. Това се казва в отворено писмо на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване, чрез което от организацията оспорват изнесените миналата седмица от бюджетната комисия  данни за 
отрицателна доходност (на снимката от заседанието, на което председателят и зам.-председателят на Комисията за 
финансов надзор изнесоха данните). 
Според организацията за периода 30.06.2004 - 30.09.2014 r. доходността е положителна, като в процентно отношение за 
целия пазар тя е 5,1% за периода и 0,486 % rодишно. Припомняме, че на заседанието от КФН посочиха чинус 0.7% за 
периода. 
От БАДДПО казват, че реалната доходност се изчислява съгласно световнопризнати стандарти и методики, с които 
оперират българските пенсионноосигурителни компании. Според тях изчисленията на КФН, представени за същия 
период 2004 - 2014' г., са направени по остаряла методика, която самата КФН предстои да промен и с нова такава. 
"Разминаванията в данните за доходността на фондовете се дължат не само на 
различната методика на изчисления, но и на различни периоди на измерване. Поради това данните не могат да бъдат 
съпоставими", обясняват още пенсионните дружества. 
Освен това според тях представените данни от КФН не обхващат целия период на съществуване на пенсионните фондове 
в България от 2002 - 2014 г., за който средствата на осигурените лица са управлявани и върху тях има начислена 
доходност. 
"Имаме опасения, че изнесените от КФН данни се употребяват тенденциозно, за да се потвърди вече зададена 
политическа теза, че средствата на осигурените лица се управляват лошо", коментират в писмото от БАДДПО. 
От организацията поясняват още в писмото, че не са били допуснати до заседанието на Комисията по бюджет и финанси, 
където да се изкажат. 


