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Асоциация на индустриалния капитал в България днес в медиите
Вестник Труд
√ Добрин Иванов: Минималната заплата е архаизъм в пазарната икономика
Материалът може да бъде прочетет в хартиеното издание на вестник Труд
***
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Плащаме 11% по-нисък ДДС на рецепция в хотела
http://www.klassa.bg/news/Read/article/165342_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B5+11
%25+%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D0%94%D0%94%D0%A1+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D1
%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
Българите, които пътуват в страната неорганизирано, вече плащат в хотела на рецепция 9 вместо 20% ДДС.
Промените в Закона за ДДС, които бяха приети в началото на годината, влязоха в сила от 1 април. Те целят
уеднаквяване на ставката за организирани и неорганизирани пътувания. Така ставката от 7% за груповите
пътувания и 20% за индивидуалните туристи вече ще бъде една и съща - 9%.
По данни на туристическия бранш 90- 95% е делът на организираните туристи и само 5-10% - делът на
неорганизираните. Заради това на практика данъчната тежест за туризма се увеличава и браншът поиска тя
да влезе в сила от октомври, но предложението бе отхвърлено.
Сега българите, които пътуват и без това масово без туристическа агенция в страната, ще плащат по-нисък
ДДС. Пътуванията на чужденци, които в повечето случаи са организирани, ще се облагат с по-високата ставка
– вместо досегашните 7 процента, вече ще плащат 9 на сто. Разликата ще бъде поета от нас, хотелиерите,
подчерта Елена Иванова, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и
председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. Договорите вече са подписани, а туроператорите не
са склонни да правят отстъпки, обясни тя.
Не сме променили договорите, може ли с туроператори като ТУИ и „Некерман“ да го направим, риторично
попита Георги Щерев, председател на Съюза на собствениците в Златни пясъци. Това се отнася най-вече за
сезонните хотели.
Промяната е все пак за сметка на печалбата ни, съобщи и Благой Рагин, председател на Българската
хотелиерска и ресторантьорска асоциация и собственик на хотел „Жасмин“ в София. За да компенсираме
загубите, ще поискаме намаляване на част от другите косвени данъци – данък сгради, такса смет, предложи
той. В момента заради рязкото увеличение на данъчната оценка на сградите, както и заради делегираните
права на местните власти да определят налога, се оказва, че плащаме в пъти, в някои случаи и до 10-кратно
по-висок данък, отколкото преди години. Когато данъчната оценка се вдига, промилите трябва да намаляват,
смята Рагин. За предстоящото лято договорите са сключени още през есента и промяната не е калкулирана,
каза за „Класа“ Любомир Панковски, шеф на „Алма тур“ и член на УС на Българската асоциация на
туристическите агенции.
НАП готви указания за новия размер на данъка
Националната агенция по приходите подготвя указания за прилагането на новата ставка, съобщиха от
данъчната институция вчера за „Класа“. Според експертите от значение за налагането на новата данъчна
ставка е денят на данъчното събитие, т.е. деня, в който туристът се настанява в хотела и плаща нощувка. Ако
това се случи след първи април, бизнесът ще плаща 9 на сто ДДС.
Спорна поправка - всеки може да бъде туроператор?
Всеки може да бъде туроператор или туристически агент, става ясно от публикувани на 8 март в Държавен
вестник промени в Закона за данъка върху добавената стойност, научи „Класа“. Това дава свобода на много
фирми в интернет, които предлагат туристически услуги без лиценз, смятат браншовите организации. Според
поправката турист, хотелиер, туроператор, туристически агент, основни туристически услуги са тези по

смисъла на Закона за туризма, независимо дали туроператорът и туристическият агент са регистрирани по
закона.
Вестник Дневник
√ Общини събират данъци на ръба на закона
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/04/12/1073913_obshtini_subirat_danuci_na_ruba_na_zakona/
Няколко общини са изненадали училищата и читалищата на тяхна територия с уведомления, че трябва да
платят данък сгради и такса смет за тази година, оплакаха се от учебните заведения. Сред тях са градове като
Пловдив, Велико Търново, Русе.
Местните власти се позовават на нова алинея в чл. 11 от Закона за местните данъци и такси, която е в сила от
началото на тази година. Тя предвижда, че за имоти държавна или общинска собственост данъчно задължени
са тези, на които сградата е предоставена за управление.
Така се оказало, че в изброените градове учебните заведения, болниците и други институции, настанени в
общински и държавни сгради, дължат по 50-60 хил. лв. за данъци и такса смет, а не са ги предвидили в
бюджетите си.
Други общини като София, Варна и Благоевград не начисляват данък сгради на училищата, а в столицата те
дори са освободени от такса смет като използващи публична общинска собственост. Тези общини се
позовават на чл. 24 от Закона за местните данъци и такси, където пък са описани институциите и имотите,
освободени от данък.
"Двата текста в закона си противоречат и в новата алинея трябваше да бъде записано, че има освободени от
данъци", коментира Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на националното сдружение на общините.
Организацията ще поиска тълкуване на закона или промяна на текстовете.
По думите на Чавдарова е логично училищата да плащат данък, след като събират наеми от лавките в тях. Тя
потърсила юристите на Сметната палата за тълкуване на законовата колизия. Оттам й отговорили, че не е
много сигурно, че кметствата, които в момента не начисляват данък на учебните заведения, после няма да
бъдат глобени.
"Ако в закона изрично е записано кои са освободени от данък, няма място за колебания - той не трябва да се
начислява. Нека коментират юристите, но според мен новата алинея се отнася за необщински структури,
настанени в общински сгради, като например частно училище", коментира членът на парламентарната
бюджетна комисия Димитър Главчев (ГЕРБ). Така общините са поставени в правен лабиринт, а засега не се
предвижда промяна в закона, която да изчисти противоречията.
Може да се окаже, че събираният данък е незаконен и местните власти ще трябва не само да го върнат, но и
да бъдат санкционирани. Опитваме се да решим проблема, коментира за "Дневник" кметът на Пловдив
Славчо Атанасов, без да уточни какви мерки се обмислят.
Чавдарова напомни, че общините сами решават кого да освободят от такса смет. Според закона за всички
частни и общински имоти ползвателят дължи такса, но все пак местните власти могат да опростят това
плащане на някои институции. В София например за смет не плащат общинските училища, но пък не са
освободени университетите.
Междувременно бизнесът се оплака, че данък сгради се е увеличил много заради нововъведението той да се
начислява на базата на по-високото между данъчната оценка и отчетната стойност на имота. Преди
тазгодишните промени в закона фирмите можеха да избират коя от двете стойности им е по-изгодна.
Според експерти от сдружението на общините промяната е справедлива, защото преди се е получавало така,
че собственици на заведение на една и съща улица с еднаква площ са плащали между 120 лв. и 20 000 лв.
само защото едното помещение е било по-ново.
√ Инфлацията в България продължава да се ускорява
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/12/1073888_inflaciiata_v_bulgariia_produljava_da_se_uskoriava/
Инфлацията в България продължава да се ускорява и през март. На годишна база (спрямо март 2010 г.) тя е
достигнала 5.6%, докато през февруари беше 5.2%. В основа на поскъпването стоят отново хранителните
стоки и горивата - фактор, който постоянно тежи през последните месеци.
Само за март цените на стоки и услуги са се повишили с 0.6%, а от началото на годината - с 2.4%. Тенденцията
следва и рекордното поскъпване за последните две години на цените на едро на храните, отчетено през март
от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
На дребно през март най-много са поскъпнали транспортните услуги (+1.8%), храни и напитки (+1.3%). При
отделните продукти повече са се повишили цените на брашното (5.2%) и ориза (2.6%). Рекордьор е зелето с
поскъпване от 46.5%.

През месеца са поевтинели свинското месо - с 0.8%, трайни колбаси с 0.3%, доматите с 9.9%, а краставиците
са били надолу с 14.7%. При горивата най-голямо е поскъпването на дизела - с 2.9%. Най-масовият бензин А95
е добавил 2.7%, а А98Н се е покачил с 2.6%.
На годишна база най-голямо е поскъпването (22%) при алкохола и цигарите заради повишените акцизи от
януари. Транспортът пък е с 10.6% по-високи цени заради ръста при горивата. При храните годишното
поскъпване е 7.7%.
За цялата 2011 г. правителството прогнозира инфлацията да е 3.6%. В пролетната прогноза на
Международния валутен фонд, публикувана вчера, за България е заложена 4.8% за тази година и 3.7% през
следващата. Засега прогнозите са, че може да има успокояване на цените през летните месеци заради
сезонни фактори - по-големи добиви на селскостопанска продукция.
Цените на храните са фактор, който тежи от средата на миналата година. Тогава по-лошата зърнена реколта в
глобален мащаб даде началото на нова вълна от поскъпване, която се пренесе по цялата верига за
производство на зърнени и месни храни - от суровините до крайната продукция.
Подобна беше ситуацията и през 2007-2008 г., която в комбинация с високото търсене преди кризата доведе
до рекордни цени на храните - наложило термина агфлация. В комбинация със скъпия петрол и горива това
помпа инфлацията не само в България, но и по света.
Именно и ръстът на цените се посочва и от МВФ, и от други икономисти като основен риск за бързото
възстановяване на БВП, тъй като ограничават ръста на потреблението.
√ Германски фирми отново алармираха за недостиг на добри кадри
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/04/12/1073856_germanski_firmi_otnovo_alarmiraha_za_nedostig_na_dobri/
Липсата на квалифицирани работници - това беше проблемът, откроен от най-много участници в
инвестиционен форум, организиран от Германско-българската търговско-индустриална камара днес. Според
представителите на германския бизнес все по-трудно се намират обучени и готови за работа специалисти,
въпреки че според компаниите работната сила в страната като цяло е добра.
"Правителството трябва да се замисли как да се справи с наближаващата криза за квалифицирани
работници", каза изпълнителният директор на "Луфтханза техник" Бернд Фрекман. Същият проблем стои и
пред регионалния мениджър на компанията "АББ България" Питър Симон.
"Трябват ни занаятчии, сръчни хора, а не толкова инженери и висшисти", каза той. И Симон, и председателят
на германско-българската камара и собственик на "Пирин текс" Бертрам Ролман обясниха, че се налага да
обучават служителите си допълнително, след като ги наемат.
За решаването на проблема представителите на германските фирми препоръчаха въвеждането на т.нар.
дуална образователна система, която се прилага и в Германия и която набляга на практическото обучение в
действащи фирми. Същата препоръка даде и германският канцлер Ангела Меркел при посещението си в
страната миналата година.
Според министъра по еврофондовете Томислав Дончев образователната система е "все още добра, въпреки
че са нужни допълнителни усилия за по-голям прагматизъм". Според него обаче проблемът може да се реши
чрез допълнителна квалификация на работниците според нуждите на бизнеса по проекти по програмата
"Развитие на човешките ресурси".
Преди седмица допитване на камарата показа, че инфраструктурата остава най-големият проблем за
германските фирми в България. И на вчерашния форум въпросът беше поставен. "Инвестициите в
инфраструктурата са относително независими от икономическото развитие на България, защото се подкрепят
от Европейския съюз.
В същото време при вземането на решения за инвестиции тя е сред най-важните фактори. Без нея
инвестициите не могат да виреят", каза изпълнителният директор на Дойче банк за Централна и Източна
Европа Питър Тилс. "Не може изведнъж да подобрим състоянието на цялата мрежа. Работи се по
приоритетните проекти", каза зам.-министърът на регионалното развитие Георги Прегьов.
Мудната администрация, за която "сроковете са само индикативни", също беше изтъкната като проблем. "В
България непрекъснато има някакво отлагане. Липсва скорост при вземането на решения. Трябва да включим
на по-висока предавка", каза Питър Симон.
Инвеститорите бяха единодушни, че ниските данъци са основен плюс при вземането на решение за
навлизане в България, но не бива да се разчита само на това. "Не бива да се лежи на теорията, че 10%
данъчно облагане е много сериозна причина да не погледнеш всичко останало.
Основните проблеми са съдебната система и нелоялната конкуренция, която все още заема сериозен дял от
пазара", каза изпълнителният директор на "Софарма" Огнян Донев.
1. Какво трябва да се промени, за да се увеличат инвестициите?
2. Каква е прогнозата ви за развитието на икономиката за тази година?

Диана Николаева, управляващ съдружник в "Ърнст и Янг България"
1. Данъчната тежест, данъчната система са важни, но не са всичко. Трябва всички да споделяме еднакви
ценности и българският бизнес да работи по начин, приемлив за чуждия бизнес, защото чуждият
инвеститор ще си партнира с българския бизнес.
2. Виждам наченки на растеж на икономиката, но възстановяването ще е бавно. Много хора очакваха, че
бързо ще се излезе от кризата, понеже спадът беше бърз и драматичен.
Питър Симон, регионален мениджър на "АББ България"
1. Имиджът на страната не е добър. Администрацията е много мудна. Хората не са ориентирани към
намирането на решения за проблемите. Постоянно говорят за проблеми, но не и за начините за
разрешаването им. Квалификацията на работниците е проблем за фирмите, които вече са тук. Има
добри инженери, но имаме проблеми с финансовите кадри. Когато става въпрос за кадри в
производството, липсва практика. Хората търсят по-добро образование в чужбина, но остават там,
тъй като заплатите тук са ниски.
2. Очакваме тази година ръст от 10-15% за нашата фирма. Проблемът е, че кризата отлага някои
проекти.
Бертрам Ролман, собственик на "Пирин текс"
1. Дадохме 101 предложения на правителството за подобряване на бизнес средата. Бяха приети някои
от идеите за промени в Търговския закон. По-късно през годината отново ще имаме среща, за да видим
какво се прави по останалите идеи.
2. Местният пазар ще остане още много свит, понеже доходите са ниски. Много хора все още заминават
за чужбина, което изсмуква ресурси от страната. Мисля, че кризата ще свърши в края на годината.
Вестник Пари
√ Инфлацията се покачва с бързи темпове
http://pari.bg/static/pdf/pages/06.pdf
√ НАП-София е събрала с 22% повече приходи
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf
***
Публикации за борбата със сивия бизнес
Вестник Дневник
√ Сивата икономика и безработицата ощетяват и новите пенсионери
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/04/12/1073914_sivata_ikonomika_i_bezraboticata_oshtetiavat_i_novite/
Осигурителният доход продължава да намалява. През февруари работещите са били осигурявани за пенсия,
безработица, майчинство и заболяване върху средно 574.60 лв., показват данните на Националния
осигурителен институт (НОИ).
Сумата е с 5 лв. по-ниска спрямо януари и вече изостава с около 35 лв. от планирания среден годишен доход
в бюджета на общественото осигуряване за тази година.
Основните причини са ръстът на безработицата, "замразяването" на заплатите, намаляването на работното
време. Ниското ниво на осигурителния доход се дължи и на нарастването на сивата икономика. Увеличават се
фирмите, които официално заявяват, че плащат на служителите си малки заплати, а им дават останалата част
на ръка.
Данните на НОИ за миналата година показват, че 53% от наетите са били осигурявани върху доход до 420 лв.
Статистиката показва, че традиционно осигурителният доход е най-нисък през зимата. След това започва да
се увеличава и има най-голям ръст в края на годината заради допълнителните бонуси към заплатите.
Всичко това се отразява негативно на приходите в НОИ, от които се изплащат пенсии, помощи и обезщетения,
и се увеличава дефицитът в осигурителната система. От по-ниския осигурителен доход губят и хората, които
ще се пенсионират в следващите месеци. Пенсията им ще се изчисли от стойността му за последните 12
месеца, умножено по техния индивидуален коефициент.
Това означава, че при по-нисък доход те ще получават по-малко пари. Сумата за периода 1 март 2010 г. - 28
февруари 2011 г. е 573.30 лв. (виж графиката). От нея НОИ ще изчисли пенсиите, които отпуска от март тази
година. Така безработицата и сивата икономика ще се отразят дори и на хора, които не са били засегнати от
тях.

В дългосрочен план от по-ниския доход биха спечелили работещите, чиито официални заплати са по-големи
от средната сумата, върху която правят вноски всички заети. Това ще увеличи индивидуалния им коефициент
в пенсионната формула. За да има ефект от това обаче, в годината преди пенсионирането им средният доход
трябва да е висок.
Според разчетите на НОИ, за да вземе минимална пенсия, която в момента е 136.08 лв., човек трябва да се е
осигурявал върху средно 370 лв. през целия си стаж. Пенсиите на хората, които са под тази граница, се
доплащат от държавата до размера на минималната, а парите се взимат от постъпленията от данъци.
Очакванията на НОИ бяха през тази година средният доход да се увеличи заради договорения ръст на
минималните осигурителни прагове за всички браншове със средно 5.6%, както и от по-големите вноски на
самонаетите. Статистиката за януари обаче показа, че самоосигуряващите се намаляват, а близо 90% от тях
правят вноски върху минималния праг. Само съживяването на икономиката и откриването на нови работни
места биха повишили осигурителния доход.
Съкращенията в търговията и строителството продължават
През януари и февруари броят на регистрираните в бюрата по труда безработни се е увеличил с 20 хил.
спрямо края на миналата година. Анализът на Агенцията по заетостта показва, че основните причини
за това са традиционното освобождаване на работници през декември и приключването на програмите
за субсидирана заетост. Статистиката показва, че през първите два месеца от годината най-голям е
броят на съкратените от търговията, преработващата промишленост и строителството. Преди дни
министърът на труда Тотю Младенов обяви, че безработицата през март е намаляла до 9.52% от
икономически активното население.
От Агенцията по заетостта все още не са анализирали дали това се дължи на новооткрити работни
места или на по-малко съкратени. Младенов прогнозира, че поне до есента безработицата ще спада
заради търсенето на сезонни работници. Според проучване на институт "Отворено общество" в
строителството, добивната промишленост, търговията, ремонта на автомобили и финансовото
посредничество работните места ще продължат да намаляват. Раздвижване се очаква в
информационните технологии, селското стопанство и туризма.
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били осигурявани за пенсия, безработица, майчинство и заболяване върху средно 574.60 лв., показват
данните на Националния осигурителен институт (НОИ).
Сумата е с 5 лв. по-ниска спрямо януари и вече изостава с около 35 лв. от планирания среден годишен доход
в бюджета на общественото осигуряване за тази година.
Основните причини са ръстът на безработицата, "замразяването" на заплатите, намаляването на...
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√ ОЛАФ учи наши да ловят евроизмами
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ОЛАФ ще обучава наши полицаи как да разкриват евроизмами. За това се договориха вчера вицепремиерът
Цветан Цветанов и шефът на дирекция "Разследвания и операции" в агенцията Иън Уолтън. Специално
внимание по време на обучението ще бъде обърнато на борбата с контрабандата на цигари, като дори бяха
договорени конкретни стъпки за бъдещите действия. По време на срещата Цветанов благодари на
ръководството на ОЛАФ за високата оценка, която МВР получава за работата си.
По време на посещението си в Брюксел вътрешният министър отчете, че България е изпълнила всички
технически критерии и очаква вземането на политическо решение за приемането ни в Шенген заедно с
Румъния. Цветанов изтъкна, че в определени аспекти двете страни отговарят в по-голяма степен на
критериите, отколкото някои от сегашните страни членки.
Цветанов разговаря за членството на България в Шенген и с генералния секретар на Европейската народна
партия Антонио Лопес. МВР шефът му съобщи, че е поканил на посещение у нас вътрешните министри на

Германия и Франция, за да се запознаят на място как сме изпълнили критериите за членство в зоната. "Канете
повече хора, които да видят с очите си, да се уверят в това, което се прави във вашата страна по отношение
приемането в Шенген", отвърна му Лопес.

