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√ Синдикати и работодатели преговарят за осигурителните прагове 
http://www.novini.bg/news/20624-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-
%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html 
В Министерството на труда и социалната политика ще се проведе заседание на работна група по договарянето на 
минималните осигурителни прагове за 2012 г. За пет сектора е ясно с колко ще се индексират минималните 
осигурителни прагове през следващата година. Това са секторите „целулоза и хартия”, „търговия”, „туризъм”, 
Централния кооперативен съюз и „Български пощи”, заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров. 
Работодателските организации са се съгласили с предложението на Димитров договарянето на препоръчителните 
индекси за увеличение на работните заплати да става по 76 икономически дейности, а не по браншове, както е досега, 
поясняват от БСК. Мотивът е да се постигне по-голяма прецизност. 
Спорен остава въпросът за това дали сключените браншови колективни трудови договори да се разпростират служебно 
върху целия бранш, за който се отнасят. Синдикатите са се обявили категорично за запазване на тази практика, докато 
работодателите са възразили. 
Пламен Димитров е съобщил още, че национално представителните синдикални организации ще внесат вероятно още 
следващата седмица официално предложение за ръст на бюджетните заплати с 10%, както и за увеличение на 
минималната работна заплата от 1 януари 2012 г. на 290 лв., информират от БСК. 
И двете предложения засега не срещат одобрение от страна на бизнеса. Председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев преди време изтъкна, че за увеличение на бюджетните заплати може да 
се говори след сериозни съкращения в администрацията и ако заработи електронното правителство. „В Европа нещата 
не вървят добре. Основни търговски партньори на България отиват към дългова криза. Трябва да сме много внимателни, 
когато правим промени в пазара на труда”, предупреди Божидар Данев. 
Той отбеляза, че през последните 3 години средната работна заплата е нараснала с 37% при 10% увеличение на 
потребителските цени, заетите са намалели с 13%, а безработните и обезкуражените лица са се увеличили с цели 66,6%. 
Само през изтеклата година работните места са намалели с 263 хиляди, а заетите – с близо 320 хил. В средата на тази 
година 46% от активните предприятия декларират нула заети, което е изключително притеснително, смята 
изпълнителният председател на БСК. Той изтъкна още, че драстично са намалели и инвестициите (особено преките 
чуждестранни вложения), които пряко влияят върху пазара на труда. 
Междувременно от КНСБ съобщиха, че в над две трети от икономическите дейности са разработени предложения от 
страна на синдикатите и са връчени на съответните социални партньори. Предложените ръстове на минималните 
осигурителни доходи са между 3 и 12 на сто. Общо постигнатите договорености очертават средни ръстове на 
осигурителните минимуми между 5 и 20 на сто за различните категории, заявяват от синдиката. 
 
***  
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Класа 
 
√ 75% от фирмите у нас вече плащат задълженията си в срок 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/180552_75%25+%D0%BE%D1%82+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%
82%D0%B5+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0
%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D1%
81%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA 
Над 75 на сто от българските фирми плащат навреме задълженията си към своите партньори. Това показва проучване на 
компанията за събиране на вземания "ЕОС Матрикс" - "Навици за плащане в Европа 2011". Миналата година по-малко от 
50% от бизнеса в страната е успявал да погасява навреме задълженията си към други фирми. Най-голямо подобрение в 
събираемостта отчитат в компаниите от сектора на промишлеността, това е и браншът, в който има най-ниска 
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задлъжнялост в момента. В търговията бизнесът редовно си плаща, но въпреки това обемът на несъбраните вземания 
продължава да се увеличава, сочат данните.  
Според Добрин Миревски, директор „Бизнес развитие" в "ЕОС Матрикс", данните са ясен сигнал, че българската 
икономика се подобрява. Той подчерта, че добрите стойности в промишлеността се дължат основно на повишения 
износ. 
Ако трудностите на чуждите пазари се задълбочат, експортно ориентираните български фирми ще изпитат затруднения, 
пък предупреди Нина Станчева, управител на Националната агенция за събиране на вземания, пред "Класа". Според нея 
по-сериозни проблеми със задълженията в момента имат строителството и дистрибуцията на бързооборотни стоки. Тя 
допълни, че средният размер на просрочените вземания при небанковите финансови институции е между 600 и 1000 
лева. Димитринка Гринко, директор на "Сайкъл кредит България", също потвърди, че строителният сектор изпитва 
затруднения. Проблеми има и в тежката промишленост, тъй като браншовете са затворени и се явяват длъжници и 
кредитори едни на други. Сред новите сектори, които се обръщат към фирмите за събиране на вземания, са и компании 
от транспортния бранш, както и фирми от сферата на продажбите на дребно и бързооборотните стоки, посочи експертът. 
Според проучването на "ЕОС Матрикс" делът на лошите вземания между фирмите е намалял до 11,8% спрямо 13,4 на 
сто през 2010 г. При индивидуалните клиенти несъбраните дългове са 4% (спрямо 8,8%), което ги нарежда на второ 
място в Източна Европа по редовност на плащанията. 
В същото време експертите отчитат, че междуфирмената задлъжнялост продължава да е проблем за страната ни и 
липсва методология, по която тя да се измерва. Миревски даде пример с данни на БСК, които сочат задлъжнялост около 
157 млрд. лв., но не се знае каква част от нея са забавени плащания от страна на държавата, каква част от страна на 
фирмите и по колко пъти са преброени едни и същи просрочени плащания. Той обясни, че за вземанията от фирми 
средният срок на плащане е 41,4 дни, като през 2010 г. той е бил 33,8 дни, тоест има увеличение с осем дни спрямо 
миналата година. Това увеличение на сроковете за щастие не води до повишаване на общия обем на лошите вземания, 
от което можем да направим извода, че като че ли бизнесът е намерил правилните срокове на плащане и отсрочване, 
така че то да не е свързано с увеличаване на лошата събираемост, категоричен бе той. По думите му в момента са 
необходими законодателни промени в посока на това давностният срок по вземанията да бъде увеличен многократно, 
защото това би защитило кредиторите и би направило бизнес средата по-добре прогнозируема. 
Според експертите фирмите трябва да имат по-отговорно отношение към управлението на вземанията, като един от 
начините е чрез създаване на специализирани звена в самата фирма. България е на едно от последните места по този 
показател, като само 13% от участвалите в проучването посочват, че имат свои специалисти. В Германия и Белгия този 
дял е в пъти по-висок - 80%. 
Въпреки това от бранша коментираха пред "Класа", че кризата е допринесла значително за изграждането на „кредитна 
култура“ в компаниите. Бизнесът започна да проверяват клиентите си предварително, да определя кредитни лимити 
доста по-прецизно и да следи за постъпленията си от датата на изтичане на гратисния период, допълни Гринко. 
 
Вестник Дневник 
 
√ "ЕОС Матрикс": България е в топ пет по несъбрани вземания в Европа 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/12/1154665_eos_matriks_bulgariia_e_v_top_pet_po_nesubrani/ 
В топ пет сме по несъбрани вземания на бизнеса сред европейските страни. Преди нас са държави като Гърция и 
Испания, които имат проблеми с държавните си дългове. В същото време обаче българските клиенти фирми са едни от 
най-благонадеждните платци - само в Германия компаниите са по-стриктни в плащанията си, а бизнесът у нас се 
нарежда на второ място в това отношение. 
Това са част от основните изводи от ежегодното изследване на международната компания за управление на вземания 
EOS Group "Навици за плащане в Европа" за 2011 г., представено от дъщерното й поделение в България "ЕОС Матрикс". 
Изследването е проведено от института за пазарни проучвания "Ипсос" по поръчка на EOS в десет страни в Европа. Това 
са Германия, Белгия, Великобритания, Испания, Гърция, Румъния, Словакия, Полша, Русия и България, която участва за 
трета поредна година в изследването. 
EOS анкетира 2200 фирми в десетте държави за местните практики на плащане, като 400 фирми в Германия и по 200 
компании в другите девет страни са отговорили на въпроси, свързани с техния опит в плащанията, икономическото 
развитие на съответната страна, както и за управление на риска и вземанията. 
Така според изследването несъбраните вземания у нас от бизнес клиенти са 11.8%, като това ни нарежда на пето място 
след Гърция, Словакия, Румъния и Испания. И при действително отписаните вземания страната ни е на пето място с дял 
от 2.3%. 
Българските крайни потребители обаче са на второ място в Източна Европа по редовност на плащанията - според 
данните само 4% от вземанията от крайни потребители са несъбрани. Преди нас по този показател е само Русия. 
Фирмите в България са на второ място след Русия с най-малко отписани вземания от крайни потребители - съответно 
1.1% и 0.4% (виж графиката). Най-висок дял несъбрани вземания има при търговските предприятия - 14.9%. В сектора на 
услугите е 10.8%, а в промишлеността - 9.5%. 
Потребителите фирми в България имат едни от най-дългите срокове за изплащане на задължения - средно 41.4 дни. По-
дълъг е срокът само в Испания и Гърция - съответно 71.4 и 92.2 дни. Фирмите в Германия имат на разположение 20 дни 
за изплащане на задълженията си. 
В сравнение с другите европейски страни в България 76.1% от плащанията са в определения срок, което ни поставя на 
второ място след Германия. Освен това фирмите си плащат приблизително 74% от сметките навреме, като спрямо 
миналата година е отбелязан "явен напредък", посочиха от "ЕОС Матрикс" при представянето на резултатите. 

http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/12/1154665_eos_matriks_bulgariia_e_v_top_pet_po_nesubrani/


 
Миналата година делът на платените навреме сметки е бил 49.6%. Така от компанията направиха извода, че българската 
икономика видимо преодолява последиците от икономическата и финансовата криза. 
Във връзка обаче с опасенията от последните седмици за втора рецесия в Европа компаниите у нас по-скоро отново 
планират замразяване на инвестициите си, като предпочитат да изчакат и да се справят с наличната си ликвидност. 
Тегленето на кредит на този етап също се отлага и фирмите подхождат силно предпазливо към задлъжняване. Това 
обясни за "Дневник" Райна Миткова-Тодорова, управител на "ЕОС Матрикс". 
Един от изводите на изследването е, че ликвидността е на нивото си отпреди кризата. Сравнението между държавите 
показва средновисока 
заплаха за ликвидността на българските фирми. Дефицит на ликвидност поради отписани плащания имат 16% от 
анкетираните фирми у нас. За Германия и Белгия делът е 8%, а за Гърция - 37%. 
Най-много проблеми с ликвидността заради просрочия имат компаниите от сектора на търговията, обясни Добрин 
Миревски, директор бизнес развитие в "ЕОС Матрикс". Почти всяко четвърто търговско предприятие (22%) е имало 
проблеми с ликвидността поради отписани плащания. В сферата на услугите делът им е 18%. 
В същото време се забелязва, че компаниите у нас не обръщат внимание на проблема със събирането на вземанията си. 
Те започват да събират дължимите си вземания едва когато техен дълг става изискуем, посочи още Миревски. 
Данните показват, че българските фирми разполагат с най-малко специализирани служители или отдели за управление 
на вземанията и кредитите - 13%. Това означава, че в България почти не се прилага вътрешнофирмено управление на 
вземанията, обясниха от компанията. В сравнение с останалите страни България е в дъното на класацията. 
Въпреки това само около една трета от фирмите (29.18%) търсят подкрепа отвън. За сравнение, в Германия и Белгия 80% 
от фирмите се доверяват на специализирани доставчици на услуги при събирането на вземания. 
В тази връзка около една трета (29%) от фирмите в България очакват нарастване на значението на управлението на 
вземанията. Най-големи в това отношение са очакванията в Гърция (67% от фирмите). 
Според "ЕОС Матрикс" се очаква подобряване на културата по отношение на плащанията. Оптимистична нагласа на 
българските компании се наблюдава в прогнозите за навременните плащания - 32.7% от анкетираните фирми  
Само в Русия очакванията са по-оптимистични (33.4%). В Германия например 10.7% очакват подобряване на финансовата 
култура. 
 
√ Гърция свършва парите, натискът върху нея расте 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/12/1154731_gurciia_svurshva_parite_natiskut_vurhu_neia_raste/ 
Гърция има пари само за няколко седмици. Toва заяви днес зам. финансовият министър на страната Филипос Сахинидис 
и така потвърди появилите се напоследък неофициални коментари, че бюджетът на страната е почти празен. 
Признанието му идва дни след като представители на ЕС и МВФ предупредиха, че може да задържат шестия транш от 8 
млрд. долара за страната, тъй като Атина се отклонява от поетите ангажименти. В сряда преговорите за тях ще бъдат 
подновени. 
Германия втвърди тона към Гърция и проблемите в еврозоната. "Повече не трябва да има табута. Ако е необходимо, ще 
намерим механизъм за обявяване на Гърция в несъстоятелност, стига да разполагаме със съответните инструменти", 
заяви в интервю за в. "Велт" министърът на икономиката Филип Рьослер. 
Говорителят му заяви, че Берлин иска Гърция да остана в еврозоната, но трябва стриктно да прилага реформите. 
Проблемите на Гърция удариха отново европейските борси. Най-губещи бяха банките във Франция и Германия, които са 
и основните притежатели на гръцки дългови книжа. 
Пазарите продължиха да "отчитат" и оставката от петък следобед на члена на ЕЦБ Юрген Щарк, както и липсата на 
особени резултати от срещата на Г-7 във Франция през уикенда. Уолстрийт отвори надолу, но успя да възстанови 
загубите и някои от индексите излязоха на печалба. 
 
√ Надзорът готви намаление на таксите в пенсионното осигуряване 
http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/12/1154689_nadzorut_gotvi_namalenie_na_taksite_v_pensionnoto/ 
Прехвърлянето между пенсионните фондове да става безплатно, с по-малко ограничения, а таксите на осигурителните 
дружества да бъдат намалени постепенно. Това предлага Комисията за финансов надзор (КФН) с проект за промени в 
Кодекса за социално осигуряване. За нуждата от намаление на таксите комисията говори от години. 
Друга част от предложенията на надзора засягат инвестициите на фондовете, като се предвижда мениджърите им да 
имат по-голяма свобода на избор, но при по-сериозен контрол. Планира се и разширяване на определението за 
свързани лица. Надзорът обаче ще публикува по-малко информация за доходността на пенсионните схеми – вместо на 
всеки три месеца тя ще се обявява на шест, а изчисленията ще обхващат 60 месеца назад вместо 24, както е сега. 
Промените тепърва ще се обсъждат с бранша, като надзорът ще събира и техните предложения до 26 септември. След 
това трябва да се подготви законопроект за промени в кодекса за социално осигуряване, който да се одобри от 
правителството и парламента, преди да влезе в сила. 
От бранша като цяло подкрепят предложенията, но представители на пенсионните компании имат забележки за 
отпадането на таксата от 20 лв. Освен нея предложенията предвиждат промяна на универсален и професионален фонд 
да се прави една година след първоначалния избор вместо сегашните две. 
"Според мен трябва да се промени наредбата, която ни задължава да извършваме разходи по прехвърлянето и да се 
махне таксата", коментира Даниела Петкова, изпълнителен директор на пенсионна компания "Доверие". 
Според София Христова, изпълнителен директор на "Алианц България", не е проблемът в размера на таксата, а в 
голямата бюрокрация по прехвърлянето. Христова смята, че процедурата е ненужно усложнена. 

http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/09/12/1154731_gurciia_svurshva_parite_natiskut_vurhu_neia_raste/
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Петкова и Христова смятат, че трябва да има и намаление на текущите такси, събирани от дружествата, но не точно под 
формата, предлагана от надзора. Комисията иска намаление на инвестиционната такса, която се събира всяка година и е 
1% от всички пари, които клиентът на фонда държи в него. 
От надзора предлагат още от следващата година да започне смъкване с 0.1 процентни пункта всяка година, докато през 
2016 г., тя стигне до максимум 0.5% от управляваните активи. Според Даниела Петкова много по-голям проблем за 
осигурените в момента е таксата от 5%, която се събира от всяка осигурителна вноска, а за намаление на другата трябва 
да се мисли по-нататък. София Христова е на мнение, че постепенно намаляване на таксите задължително трябва да 
има, но това трябва да върви и с увеличение на вноската за втора пенсия – тази в универсалния фонд. 
Петкова смята, че в сравнително началния етап на осигуряването удръжката от вноските носят много по-големи загуби за 
осигурените, отколкото таксата за инвестиции. По изчисление на КФН за целия период на осигуряването инвестиционна 
такса от 1% ще намали натрупаните пари за пенсия с общо 15%, а удръжката от всяка вноска – с 5%. 
От надзора предлагат удръжките от всяка вноска да започнат да намаляват чак от 2018 г., тъй като година по-рано 
вноската за пенсия трябва да се увеличи. 
Даниела Петкова смята, че е положително и разширяването на определението за "свързани лица" при контрола на 
инвестициите на пенсионните фондове и това вероятно ще засегне някои дружества. През последните години една от 
най-честите критики към КФН беше невъзможността й да ограничи инвестициите в акции и облигации на пенсионни 
фондове, чиито управляващи дружества са свързани с издателите на ценните книжа. 
Повишаването на максималните лимити за инвестициите на пенсионните фондове се приема добре от бранша, но 
според Даниела Петкова и София Христова има нужда от още промени. Като цяло новите ограничения биха дали по-
голяма свобода на избор за инвестициите. Пенсионните фондове вече ще могат да участват в първични публични 
предлагания, за което настояваха от години, но според Петкова промяната е малко закъсняла. 
Повече свобода и контрол е предложението за инвестициите на фондовете 
 
Универсалните и професионалните пенсионни фондове вече ще могат да инвестират до половината от активите 
си в корпоративни облигации, ако предложенията на КФН бъдат приети. В момента ограничението им е 25%, но от 
бранша настояват за разширение, защото при кризите на борсите намалението на кредитните рейтинги на банки 
и държави много стеснява възможността им за вложение с добра доходност. С по 5 процентни пункта да се 
повишат лимитите за инвестиции в акции, права, варанти и дялове на взаимни фондове – съответно до 25% и до 
20% за дяловете. В такива инструменти обаче няма да могат да се влагат повече от 40% от активите на един 
фонд. 
 
По-строг контрол обаче ще има за държавни ценни книжа, издадени от страни и централни банки без нужния 
кредитен рейтинг – те ще се ограничават до 20% от активите. Освен това фондовете вече ще могат да сключват 
репо сделки и да търгуват с опции на извънрегулиран пазар, за да намалят риска от вложенията си. Този вид 
търговия означава залагане в бъдеще време, че цената на даден актив ще се повиши силно или ще падне, като 
инвеститорът печели от това. Друго предложение е всяко дружество да създаде инвестиционно звено, което да 
предлага стратегии, да ги оценява и да анализира рисковете от вложенията. 
 
Важна промяна засяга и определението за свързани лица – за такива ще се броят по-широк кръг от дружества или 
техни управители и акционери, включително и свързани чрез дялово участие от над 20% в дадена фирма. Сега 
прагът е 50% от капитала. Предлага се за свързани лица да се броят още съпрузи и роднини по права и съребрена 
линия. 
 
√ С малко помощ отвън 
http://pari.bg/static/pdf/pages/04.pdf 
 
√ Прагът за регистрация по ДДС този път може наистина да бъде увеличен 
http://pari.bg/static/pdf/pages/07.pdf 
 
√ Гърция има пари само до края на октомври 
http://pari.bg/static/pdf/pages/11.pdf 
 
 
вестник Сега 
 
√ Как се справя правителството с финансовата дисциплина и набавянето на средства 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=10082&sectionid=5&id=0001001 
Приетите през пролетта на миналата година 60 антикризисни мерки, разделени в 6 групи, включваха и две групи, 
отнасящи се до възстановяване на финансовата дисциплина в държавата и набавяне на допълнителни средства за 
реалния сектор. 
Сега правим обобщен анализ на изпълнението на тези две групи мерки. Резултатите сочат, че само част от мерките са 
изпълнени, но при повечето изпълнението е частично. 
Мерки за възстановяване на финансовата дисциплина в държавата 
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Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2010 г. от държавата и държавните 
предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки съгласно законовите разпоредби. 
Посоченото продължава да е в процес на изпълнение по данни на Министерството на финансите. Оттам припомниха, че 
през април миналата година беше приет механизъм за уреждане задълженията на държавата към фирмите през 
Българската банка за развитие (ББР). Сумите се плащаха - при съгласие от страна на фирмите - със 7% намаление на 
договорената сума. Документът беше допълван чрез решения на правителството от юли и декември 2010 г. 
Към края на декември 2010 г. са фактурирани 1226 удостоверения на фирми за изпълнени поръчки по договори на обща 
стойност близо 290 млн. лева. От тях през ББР е платено за 1189, като общата сума е 258.7 млн. лева. Малка част от 
фирмите сами са поискали плащанията към тях да бъдат отложени за началото на тази година. 
Плащания към строителни фирми е извършвало и Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ). Има все още неплатени суми от Министерството на отбраната, като те са главно по международни договори и 
при тях не може да се приложи механизмът на разплащане през ББР. 
Посоченият механизъм на разплащания не обхваща задълженията на общините към фирми по договори за обществени 
поръчки. 
- Възстановяване в законовия срок (от три месеца) на ДДС и акцизи към фирмите. Мярката е изпълнена за миналата 
година и всъщност е с постоянен срок на изпълнение, коментираха от финансовото ведомство. Възстановеният акциз за 
2010 г. възлиза на над 630 млн. лева. От посочената сума акцизът за цигари е 159.3 млн. лева, за горива - 454.1 млн. лв., 
за високоалкохолни напитки - 16.5 млн. лева. ДДС се възстановява от Националната агенция за приходите (НАП). 
- Ускорено издължаване към бенефициентите на дължими суми от европейските фондове, 
стартиране на нови схеми по оперативните програми с цел максимално усвояване на европейските фондове. 
Увеличаване на авансовите разплащания до 40%. 
Оценките за изпълнението на тази мярка на министерствата (които са управляващи органи по 7-те оперативни 
програми) и бизнеса (като бенефициент по тях) като цяло се различават. Докато управляващите органи периодично 
декларират стремежа си за почти пълно усвояване на средствата по еврофондовете, плащанията към фирмите с 
одобрени и реализирани проекти се бавят. Нови схеми по оперативните програми (ОП) се отварят, като очакванията са 
до края на годината да стартират почти всички схеми. Същевременно обаче по ОП "Конкурентоспособност", която е най-
силно насочена към бизнеса, подадените проекти от фирми, общо взето, са малко, дори има и откази при вече 
подадени проекти. Между основните причини за това са все още бавният процес на разглеждане и 
одобряване/отхвърляне на проекти и - което е по-важно - липсата на собствени/заемни средства за изпълнение на 
проекта (евросредствата се плащат след изпълнение на проекта). 
Незабавни законови промени, с които периодът на издължаване от страна на държавата към фирмите ще бъде обявен 
за "ваканционен период", т.е. без наказателни лихви по дължими данъци и осигурителни плащания и с право на достъп 
до европроекти и обществени поръчки. 
Коментарът на Министерството на финансите: Мярката е частично изпълнена, затова и ефектът от нея е ограничен. 
Извършва се прихващане на сумите (например ДДС), които има да възстановява НАП на лицата (физически и 
юридически) срещу задълженията на същите лица като изискуеми публични вземания, cъбирани от агенцията. 
Министерството на финансите да публикува всеки месец подробни данни за: 
- изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и анализ към тях, в това число и салдото по ДДС; 
- движението по външния дълг на страната и икономически анализ към него; 
- състоянието на фискалния резерв и разбивката му по наличности, деноминация по валути и текуща доходност. 
Посоченото е изпълнено изцяло. 
- Да се увеличи с 10 щатни бройки съставът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Същата да започне 
в най-кратки срокове инспекции в "Булгаргаз", НДК, НЕК и БДЖ. 
Новите щатни бройки за служители в агенцията са одобрени от май 2010 г. Инспекциите на "Булгаргаз" и НДК вече са 
приключили. Провеждат се проверки на Националната електрическа компания (НЕК), БДЖ и Национална компания 
"Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). 
- Мерки за осигуряване на допълнителен финансов ресурс за реалния сектор. 
Увеличаване на привлечения капитал на Българската банка за развитие (ББР), като не по-малко от 60% от привлечените 
финансови ресурси се насочат към малките и средните предприятия. Вече е изпълнено, е отговорът на финансовото 
ведомство. 
- Утвърждаване и активизиране на системата за търговия на квоти 
с въглероден диоксид от фирмите. Отговорът на Министерството на околната среда и водите (МОСВ): 
Приемането на Националния план за разпределение на квоти на вредни емисии за периода 2008-2012 г. от 
Европейската комисия (ЕК) в края на април 2010 г. направи възможно участието на страната в Европейската схема за 
търговия с емисии на парникови газове. 
В изпълнение на изискванията на нормативната уредба до края на 2010 г. са издадени 155 разрешителни за емисии на 
парникови газове, а 10 оператори са излезли от схемата поради преустановяване на производствената дейност. 
Съгласно действащия Национален план на 28 февруари 2011 г. са разпределени квоти за тази година на регистрираните 
оператори (големи производствени предприятия и ТЕЦ-ове, отделящи въглеродни емисии) и в Националния регистър. 
Към настоящия момент са разпределени квоти и на 8 нови участници (извън първоначално регистрираните) с издадено 
разрешително за емисии на парникови газове в съответствие с условията в Националния план за разпределение на 
квоти за периода 2008-2012 г. Предстои новите оператори да бъдат въведени в Националния регистър. 



Към края на март 2011 г. в Изпълнителната агенция по околна среда са предадени общо 141 верифицирани годишни 
доклада на оператори, притежаващи разрешителни за емисии на парникови газове, а 4 оператора не са предали 
верифицирани годишни доклади. 
Основен елемент на Европейската система за търговия с емисии на парникови газове е Националният регистър за 
отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови 
газове, отбелязват от МОСВ. 
Националният регистър е електронна база данни за администриране на квоти за емисии на парникови газове и се води в 
съответствие с изискванията на регламента на ЕК относно стандартизирана и защитена система от регистри, припомнят 
от МОСВ. Регистърът осигурява отчитане на притежанието, издаването, трансфера, отмяната и оттеглянето на квоти и 
оператори по Протокола от Киото. 
В Националния регистър досега са открити сметки на 145 оператора и 44 лични сметки, регистрирани са 12 
верификационни органа. 
По искане на притежатели на сметки се извършват официални транзакции от и към българския регистър с регистри от 
други държави - членки на ЕС. Осигурен е контролиран достъп до сметките в регистъра съгласно изискванията на 
регламента на Европейската комисия. Осъществява се непрекъснат обмен на данни с ITL (независим регистър по 
Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата) и CITL (независим регистър към ЕК). 
- Приемане на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, чрез 
които да се: намалят значително досегашните прагове за издаване на сертификат за клас А и клас Б за 
високотехнологичните дейности. 
Съответните законови промени са приети. Въпреки това преките чуждестранни инвестиции за миналата година са по-
малко от 1.4 млрд. евро, т.е. само една пета от тези през рекордната по този показател 2008 г. 
- Чрез промени в Закона за местните данъци и такси в рамките на процедурата по бюджет 2011 г. да се укрепи 
финансовата самостоятелност на общините и да се въведе като единствена база за определяне на таксата за битови 
отпадъци количеството генерирани отпадъци. 
Приети са посочените промени в Закона за местните данъци и такси в рамките на бюджетната процедура за 2010 г. 
Според част от промените, на база на предложения на общините е въведен туристически данък вместо туристическа 
такса. С друга промяна е увеличен максималният размер на санкциите при недеклариране на недвижими имоти на 
юридически лица. Освен това при прехвърляне на собственост върху МПС вече се изисква документ, че са платени 
всички местни данъци върху превозното средство. 
- Облекчаване на визовия режим за гражданите на Русия и Украйна съобразно най-либералните европейски практики. 
От страна на Министерството на външните работи по предложение на Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма има известни облекчения на визовия режим за руски и украински туристи, но според туристическия бранш те не 
са достатъчни. 
Това е последният анализ, отнасящ се до изпълнението на антикризисните мерки, касаещи пряко или косвено 
финансовата сфера. При евентуален съществен напредък по изпълнението на мерки, които сега изостават, ще ви 
информираме допълнително. 
 
***  
Публикации за борбата със сивия бизнес 
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√ Красимир СТЕФАНОВ: 9 млн. лева доходи са крили родни певци 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1036183 
С шефа на Националната агенция за приходите Красимир СТЕФАНОВ разговаря Цвета Динкова: 
- Г-н Стефанов, има ли опасност годишният план за приходите да не се изпълни? 
- Макроикономическата картина е много променлива. Редуват се положителни сигнали с проблеми основно по 
отношение на заетостта. Въпреки това сме събрали с 580 млн. лв. повече от миналата година и това е в резултат от 
работата на пълни обороти на 8000 души в НАП. Програмата максимум, която имам, е да сведем неизпълнението на 
годишния план до непрецизно планираните осигурителни вноски в размер на около 300 млн. лева. Това на ниво 
консолидиран бюджет не би трябвало да е проблем и мисля, че въпреки все още неприключилата криза ние от 
приходните агенции ще се справим. В резултат от мерките ни в последните два месеца сме наваксали в приходите с 80 
млн. лева в сравнение с прогнозите ни от май. 
- Има ли неизпълнение в края на август? 
- До края на август НАП е събрала 8,162 млрд. лв., или с близо 8% повече от същия период на миналата година. Споменах 
ви, че рисковете са основно в осигурителните вноски, а причините за това вече много пъти са коментирани. 
Доброто е, че в следващата бюджетна процедура за 2012 г. планът за приходите от социални и здравни вноски ще бъде 
съобразен не само с желанията на другите министерства, но и с прогнозите на НАП. Годината наистина е трудна, но ако 
сравним ситуацията на нашите приходи при непроменени данъчни ставки и ставащото в останалата част от Европа 
трябва да кажа, че се справяме много добре. 
- Защо митниците ги хвалят за приходите, а вас ви критикуват? 
- Не е толкова важно за кого са похвалите, а да се събере необходимото за издръжката на държавата. Това, което мога 
да кажа, е, че работим много добре с агенция “Митници”. Имаме всекидневна връзка и с вицепремиера Симеон Дянков. 
И аз, и всички служители на НАП ще направим всичко, за да гарантираме стабилността на приходната част на бюджета. 

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1036183
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1027065


Но ако все пак трябва да сравняваме приходите в НАП и митниците, съвсем скоро предстои вътрешна среща, на която да 
обсъдим евентуално преразпределение на плана по ДДС, тъй като за това има достатъчно мотиви. А и 
макропоказателите, на които стъпват прогнозите за приходите от този данък, сочат точно това. 
- Има ли напрежение между вас и митниците заради това положение? 
- Не смятам, че има напрежение между НАП и митниците. Работим много добре с г-н Танов. 
- Доволен ли е вече Симеон Дянков, или вашето оставане на поста изпълнителен директор на НАП още е застрашено? 
- Моето усещане както от ежедневните ни контакти, така и от публичните му изяви е, че е доволен. Но последната дума 
така или иначе е негова. 
- Какво става с ревизиите на певиците и футболистите, които започнахте още в края на 2009 г.? Имате ли окончателни 
резултати? 
- НАП през миналата година пое инициатива за контрол на доходите на физически лица - хора със скъпо имущество и 
висок стандарт. В резултат от тази политика общо 22-ма българи са декларирали по над 10 млн. лв. през 2010 г. при 
непроменена икономическа среда. Общите им доходи, обявени пред НАП, са 402 млн. лв., а общото увеличение на 
данъчната база за облагане с подоходни данъци е нараснала с около 300 млн. лева за година - това означава повече 
доходи, излезли на светло и обложени с данъци. 
Прекият фискален ефект от проверките на собствениците на яхти, бентли, скъпи имоти, футболисти, футболни съдии, 
футболни клубове и заемодатели е около 40 милиона лева. По-важното тук е, че успяваме да променим поведението на 
цели браншове от икономиката на страната - те стават по-дисциплинирани занапред. Последната информация е, че 
разкритият недеклариран доход на 16 поп и фолк певци, чиито ревизии са приключили, е близо 9 млн. лева. 
- Тъстът и тъщата на вицепремиерът и вътрешен министър Цветан Цветанов се оказаха чисти, въпреки че преди 
няколко месеца стана ясно неофициално, че са укрили 150 хил. лв. Защо така? 
- Нямам съгласие за разкриване на данъчноосигурителна информация и не мога да коментирам каквото и да е по 
отношение на тези ревизии. Мога да кажа, че те бяха направени под надзора на прокуратурата и резултатите бяха 
изпратени там. Позицията на прокуратурата беше изразена официално преди дни. 
- Според анализа на риска какви проверки предстоят? 
- НАП прави около 17 000 ревизии и над 100 000 проверки годишно. Някои са интересни за медиите, други не толкова, 
но идеята им всъщност е да дисциплинират, да променят поведението. Никога не е било самоцел да глобяваме и да 
пълним бюджета със санкции. По-важният въпрос е конкретната фирма и съответният бранш като цяло да разберат 
рисковете и да спазват закона доброволно. Ревизирането, глобяването е скъпо и времеемко занимание, но в България 
по отношение на данъците трябва и твърда ръка. 
За първите 6 месеца на тази година допълнително установените задължения при ревизии и проверки са за над 1,300 
млрд. лева. 
Иначе основният ни фокус продължават да са фиктивните 4-часови договори, които проверяваме с Инспекцията по 
труда, както и цялата стопанска дейност по Черноморието. Сезонът е добър, искам да видя и съответстващите на това 
приходи от преки и косвени данъци и осигуровки. 
- Предвиждате ли допълнителни мерки срещу ДДС измамите, които да залегнат в законодателството? 
- Преди няколко дни обсъдихме с министъра на финансите Симеон Дянков и председателя на бюджетна комисия в 
парламента Менда Стоянова някои законодателни мерки, които ще ни помогнат в противодействието на ДДС 
злоупотребите. Имаме съгласие да поискаме от Европейската комисия разрешение да се увеличи прагът за регистрация 
по ДДС поне двойно - от сегашните 50 000 до 100 000 лв. или 150 000 лева. 
Другата идея е да се въведе така нареченото обратно начисляване на данъка върху добавената стойност в 
строителството, при търговията с горива и за сделките със селскостопанска продукция. Обратното начисляване е добър 
инструмент, който реши с години трупани проблеми с ДДС измамите при търговията с метали и скрап. Искаме да 
приложим мярката и към други рискови сектори, както в последната година направиха и редица държави от ЕС. 
- Как вдигането на прага по ДДС и обратното начисляване ще намали измамите? 
- Сегашният оборот от 50 хил. лева, който води до задължителна регистрация по ДДС, е твърде нисък. Все пак се 
предполага, че фирми с по-сериозна икономическа дейност трябва да са в ДДС системата. Почти навсякъде в Европа има 
по-висок праг за регистрация, който отсява сравнително дребните играчи. 
По-високият праг значи по-малко дружества в системата, които да се изкушават от злоупотреби. За да вдигнем прага 
обаче, ни трябва разрешение от Европейската комисия. 
Обратното начисляване всъщност е промяна в лицето, което начислява ДДС - вместо това да прави доставчикът по една 
сделка, начислява купувачът. Както ви казах, този механизъм сработи много добре в България по отношение на сделките 
със скрап, а в съседна Румъния отчитат прогрес в борбата с ДДС измамите в селското стопанство със същия метод. 
Естествено не само законови поправки ще подобрят борбата с измамите. Основната роля в това е на звеното за 
разследване на особени случаи, което напоследък работи все по-добре. Виждаме и много сериозен ръст в 
наказателните дела за данъчни престъпления. 
Трудно можем да пресечем измамите на 100 процента, но със сигурност се справяме все по-добре. 
Визитка: 
Роден на 29 април 1971 г. 
Завършил е УНСС със специалност “Стопанско управление и администрация”. 
Работи в данъчната администрация от 1996 г. 
Назначен е за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) с решение на Министерския 
съвет от 16 февруари 2009 г. 
 



 
Вестник Дневник 
 
√ С по-високи осигурителни прагове към негативни ефекти 
http://www.dnevnik.bg/analizi/2011/09/12/1154605_s_po-visoki_osiguritelni_pragove_kum_negativni_efekti/ 
Повишаваме минималната работна заплата, вдигаме осигурителните прагове и започваме да глобяваме работниците 
наред с работодателите. Всичко това с цел "изсветляване" на икономиката и повишаване на заетостта посредством 
използването на "правилните лостове". Дали наистина ще се получи? 
По-вероятните последици от поредното повишаване на данъчно-осигурителното бреме ще бъдат точно обратните. 
Докато административно налаганото нарастване на разходите за труд продължава да изпреварва увеличаването на 
производителността на труда, няма как да се надяваме на подобрение на ситуацията на трудовия пазар. 
Вдигането на осигурителните прагове средно с 5.6% в началото на 2011 г. превърна България в 
страната с най-бързо нарастващи разходи за труд  
в Европейския съюз за първото тримесечие на годината. При тези условия едва ли е изненадващо, че според последните 
данни на Евростат единствено Гърция ни изпреварва по растеж на безработицата през първите 6 месеца на 2011 г. 
Изводът е ясен – колкото повече се увеличават минималните осигурителни прагове, толкова повече нараства рискът от 
по-нататъшни съкращения на работни места или навлизане в сивия сектор. 
Това важи с особена сила за работещите в малки и средни фирми, както и за нискоквалифицираната работна ръка, които 
ще изпитат допълнителни затруднения заради повишаването на минималната работна заплата. 
В момента минималният размер на осигурителния доход по основните икономически дейности и квалификационни 
групи професии се определя ежегодно в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това става на 
базата на Националната класификация на професиите и длъжностите, която е разработена в съответствие с 
методологията на Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-88). 
Механизмът е следният – събират се работодателите и синдикатите във всеки бранш и си говорят за това какви трябва 
да бъдат минималните осигурителни прагове за следващата година. В отделни браншове обаче не може да се постигне 
съгласие или просто няма активни синдикални/работодателски организации и преговори просто няма. Нормално би 
било в тези случаи да няма промяна на праговете. Но не е така. 
Тук се намесва Тотю Младенов и административно разпростира върху всички несъгласни или неактивни браншове 
някакво увеличение. Поредната новина е, че "Работодателите и синдикатите в 5 от 76-те икономически дейности 
вече са се договорили за повишаване на минималните осигурителни прагове през 2012 г. Най-голям ръст ще има в 
туризма – между 15 и 20%. 
Минималните суми за начисляване на осигуровки за пенсия, майчинство, здраве и безработица ще се повишат и в 
търговията (7%), производството на хартия (5.6%) и в пощенските и куриерските дейности (4.3%)." 
Ако практиката от миналите години се запази, това означава, че не повече от 20% от всички браншове ще постигнат 
някакво съгласие за увеличение, след което "социалният" министър ще вземе средното договорено увеличение и 
ще го наложи на останалите 80% браншове. Е това ако не е власт! 
Браншовете имат стимул да се събират и договарят нещо – какво и да е, стига да не се окажат в ситуацията Тотю М. да 
им определя увеличението. Казано с други думи, социалният министър насилствено колективизира трудовите 
отношения. 
Синдикатите засилват позициите си, без изобщо някой да иска това от тях, т.е. дори в определени браншове да няма 
синдикати, то в един момент се оказва жизнено важно да има такъв, защото само тогава може да има постигнато 
някакво съгласие. 
Най-общо ефектите са под формата на: 
Разходи 
1. За бизнеса: 
   - Увеличаване на разходите за труд  (повече средства за заплати и социални осигуровки). 
    - Разходи на време и ресурси за запознаване на фирмите с новите осигурителни прагове и взимане на допълнителни 
управленски решения и планиране. 
    - Индиректни разходи –  по-малко инвестиции и по-ниска производителност на персонала вследствие на намаляване 
на бюджета на фирмите за бонуси, премии, социални и представителни разходи и обучение на работниците. 
2. За потребителите/гражданите: 
   - Увеличаване на цените на стоките и услугите вследствие на по-високите разходи за труд на фирмите. 
    - По-малко работни места и по-малко отработени часове сред по-нискоквалифицираните и уязвими групи (младежи, 
малцинства и др.). 
3. За публичния сектор: 
    - Повече разходи за обезщетения за безработица. 
    - Загуба на приходи от осигуровки и данъци от увеличаване на сивия сектор и намаление на заетостта. 
Ползи 
1. За потребителите: По-високи възнаграждения на по-нископлатените работници  (за сметка на работодателите и по-
високоплатените работници). 
2. За държавата: Допълнителни приходи от социални осигуровки и данъци.  
Досега всички увеличения на минималните осигурителни прагове 
през годините са имали негативен нетен ефект 
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поне според нашите изчисления. Други изчисления няма, защото министърът не си прави труда да ги прави. 
Крайно време е тази практика да спре. Докато министърът не представи сметки за ефектите, не трябва да се прави 
каквото и да е. Да не говорим за властта му да разпростира договорки, направени в избрани браншове, върху цялата 
икономика. 
*Авторът е от Института за пазарна икономика:http://ime.bg/ 
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