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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 

glasove.bg 
 
√ Ще фалират ли малките производители на зелена енергия? 
Обективно погледнато, с последните промени в закона малките производители във ВЕИ сектора пострадаха много лошо. 
Това каза в студиото на bTV енергийният експерт проф. Атанас Тасев. 
Тасев направи коментара след репортаж на bTV, в който беше показано как през години държавата променя условията на 
играта по отношение на ВЕИ-тата. В началото, около 2008 година, е било възможно да се продава зелен ток на около седем 
пъти по-висока цена, отколкото сега. Точно тези сваляния удрят сериозно по малките производители, които имат разчет 
на инвестицията и са взели кредити от банките, като са ипотекирали всичко, което имат, за да направят фотоволтаичната 
централа. 
Проблемът е, че някои от ВЕИ-тата, не всички, се възползваха в пълна мяра от преференциалната цена, без да декларират 
получената европейска помощ. Затова и има наказателна процедура от ЕК, т.е. България ще трябва да връща пари. Те ще 
са повече, отколкото ще бъде спестено с новите мерки за ВЕИ-тата, посочи Тасев. 
Илюстрирана е много добре народната мъдрост „За кокошка няма прошка, за кон няма закон”, каза Васил Велев от АИКБ. 
Той заяви, че малките ВЕИ-та сега ще трябва да предоговарят кредити с банките. Велев припомни информация, изнесена 
от Патриотичния фронт, че само за месец в последния възможен момент са присъединени няколко десетки ВЕИ-та. Към 
едно ЕРП имало присъединени над 40 ВЕИ-та в последния ден, в който се брои по-висока преференциална цена. Това не 
може да стане без корупционен елемент, сигурен е Велев. 
Големият проблем у нас не са законите, а контролът. Как за два месеца бяха регистрирани 950 мегавата ВЕИ от нашата 
администрация, която е считана за доста бавна, попита риторично Атанас Тасев. Тези нарушения са много тежки, защото 
оказват влияние върху цената, добави той. Над 200 млн. лева годишно плащаме повече поради тези нарушения с 
преференциалните цени, каза Велев. Всички тези ВЕИ-та трябва да са на свободния пазар и да продават там, добави той. 
А според Атанас Тасев цената на „административната грешка” е 8,5 млрд. лева за целия ценови период от седем години. 
На въпрос дали същото ще стане с централите, ползващи животински тор, Велев лаконично каза, че ще се окаже, че има 
повече произведен ток от тор, отколкото крави има в България. Доказали сме, че щом има преференция, има злоупотреба, 
заяви той. 
 
moreto.net 
 
√ Бизнесът очаква злоупотреби при изкупуването на биомаси за ток 
Преференциите за производство на ток от биомаси, които са предвидени с последните промени в Закона за енергетиката, 
ще доведат до злоупотреби, както се случи с преференциите за ВЕИ централите. Това прогнозира председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред „Тази сутрин” 
Той напомни, че за един месец през 2012 г. бяха дадени разрешителни за близо 950 мегавата зелена енергия. Много ВЕИ 
централи съществуват само на документи, а Европейската комисия откри наказателна процедура заради двойното им 
финансиране. 
Нови текстове обаче поставят на колене малките производители на зелена енергия. Възможно е няколкостотин фирми да 
фалират след като изкупните цени на енергията намаляха значително от първи август. 
Проблемът не е в законите, а в контрола, смята независимият енергиен експерт Атанас Тасев. 
 
Вестник Дневник 
 
√ Наредбата за прехвърляне от пенсионен фонд към НОИ създава рискове за злоупотреби, смятат работодатели  
В проектонаредбата, която дава възможност за прехвърляне на партидите си от частен фонд в държавното осигуряване, 
има редица непълноти и противоречия, съобщиха представители на работодателски организации, цитирани от "Капитал 
Daily". Във вторник изтече срокът, в който заинтересованите страни е трябвало да предадат своите становища по 
наредбата, уточнява изданието. 
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Първата критика е, че документът не гарантира равнопоставеност, а за да бъде упражнено правото на избор, осигурените 
трябва да разполагат с необходимата информация. Тъй като става въпрос за две несравними по естеството си системи на 
пенсионно осигуряване - разходопокривна и капиталова, НАП би трябвало да предостави подробна информация за 
последиците от прехвърляне на средства от частните пенсионни фондове към съответните държавни фондове, смятат от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
От организацията посочват, че в заявлението, с което ще става прехвърлянето, присъства твърде малко лична информация, 
като не се изискват трите имена на собственика на партида и данни за документ за самоличност, което е предпоставка за 
грешки и злоупотреби. "Проектонаредбата не предвижда осигурените да получат документ колко пари се прехвърлят от 
партидата им към Сребърния фонд, което не им дава възможност за контрол върху техните лични средства и нарушава 
правото им на свободен избор", смята директорът "Индустриални политики" в АИКБ Теодор Дечев. 
Според организацията би трябвало да има нотариална заверка при прехвърлянето на партида от частен фонд към 
държавното осигуряване, което би намалило възможността за натиск от работодателя. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Акцизът за битовите горива скача десет пъти 
Носенето на повече от 40 ръчно свити цигари става незаконно, предвиждат промени в Закона за акцизите и 
данъчните складове 
Притежанието на повече от 40 ръчно произведени цигари ще се наказва с парична санкция. Това е една от промените в 
Закона за акцизите и данъчните складове, предложени от Министерството на финансите и публикувани за обществено 
обсъждане. Промяната според финансовото министерство ще намали възможностите за контрабанда на тютюневи 
изделия. Глобите за физически лица, нарушили забраната, са от 100 до 500 лв., а за фирми - от 2000 до 10 000 лв. Забраната 
не важи за преносителите на фабрично произведените цигари, където обаче е основният проблем с контрабандата в 
България. 
Според финансовото министерство така ще се ограничи дейността на организирани групи, които свиват цигари от 
контрабанден тютюн и след това ги продават. Експерти коментираха за "Капитал", че засега тази практика не е широко 
разпространена и е известна само в определени региони на страната. Все пак мярката трябва да има превантивен характер 
и да предотврати превръщането на тази дейност в масова. 
Борба с контрабандата 
Друга важна промяна е значителното вдигане на акцизите върху горивата за отопление. В момента при газьола, керосина 
и някои тежки масла, използвани за отопление, акцизът е 50 лв. за 1000 литра (кг). Сега ставките се увеличават съответно 
до 645 лв., 400 лв. и 645 лв. При втечнения нефтен газ (LPG) сега няма акциз, а след промяната ще бъде обложен с 340 лв. 
за 1000 кг. Това е и може би най-използваното гориво за бита (газови бутилки) и в заведенията за обществено хранене. 
Ако измененията в закона бъдат гласувани от парламента в този вид, акцизите ще се доближават до тези на моторните 
горива. От МФ обясняват, че именно така ще се прекрати практиката горивата, предназначени за отопление, да се наливат 
в резервоарите на автомобилите. 
Предлага се да бъде прекратена практиката от недобросъвестни лица, имащи задължения към Агенция "Митници", да 
заобикалят заплащането на дължимите публични вземания чрез прехвърляне на дружеството длъжник на безимотни и 
създаване на нови дружества. Вече няма да се издават лицензи и удостоверения на лице, чиито собственици, управители, 
мажоритарни съдружници или акционери са били към момента на възникване на задълженията в управлението на фирми 
с публични задължения, събирани от митниците, освен когато е предоставено обезпечение. 
Променя се определението и за независима малка пивоварна. В момента такива са пивоварните, чието производство не 
надхвърля 200 хил. хектолитра бира годишно. С промените закона този лимит се сваля на 50 хил. хектолитра. Промяната е 
съобразена с установените практики в други държави - членки на ЕС, е мотивът на финансовото министерство. Досега 
малките производители плащаха двойно по-нисък акциз. 
Още промени 
Освен вече споменатите промени финансовото министерство е предложило още десетина основни промени в Закона за 
акцизите и данъчните складове, които поне на теория трябва да предотвратят възможностите за злоупотреби и неплащане 
на акцизи, както и да усъвършенстват контрола, осъществяван от митническите органи. Сред другите промени са: 
- освобождаване от облагане с акциз на смазочните масла в опаковки до 5 литра вместо досегашните 3 литра 
- директно освобождаване от облагане с акциз на етиловия алкохол за производство на стоки, които не са предназначени 
за човешка употреба. Сега акцизът се възстановява, след като е платен 
- акцизните стоки с бандерол няма да се считат за освободени за потребление, ако се движат от един данъчен склад до 
друг на един и същ лицензиран складодържател на територията на страната. Стоките ще са под режим отложено плащане 
на акциз след разрешение от Агенция "Митници". 
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- срокът за възстановяване на платения акциз за електрическата енергия се намалява от 3 на 2 месеца. 
 
√ Каква селскостопанска продукция изнася България 
Извън доминиращите зърнени и маслодайни култури експортът е разпръснат в множество специфични пазарни ниши, 
повечето със значителен растеж през последните години 
Глобализацията направи достъпа до международните пазари значително по-лесен, а процесът на отпадане на преградите 
пред свободната търговия ще продължи и в бъдеще. Това позволява на страни със сравнително ограничено вътрешно 
търсене, каквато е и България, да разгърнат по-мащабна бизнес активност в отрасли, където имат съответните природни и 
социално-икономически конкурентни предимства. Страната ни е част от един от най-големите и платежоспособни пазари 
- Европейският съюз. В допълнение географското ѝ положение улеснява връзките с бързо развиващите се държави от 
Югозападна Азия, както и с пазарите на Балканите, Северна Африка, ОНД. До каква степен обаче българското селско 
стопанство успява да извлече ползи от тези условия и кои направления се справят най-добре? 
Все по-голям дял в износа 
През 2014 г. от страната са изнесени обработена, необработена земеделска продукция, храни и напитки на стойност над 7 
млрд. лв., или близо 17% от целия експорт. За сравнение, за 2006 г. са реализирани доставки зад граница за 2 млрд. лв., 
или малко под 9% от общия износ. Основна роля за ръста имат зърнените и техническите култури (и продукти от тях), които 
увеличиха тежестта си в структурата на селското ни стопанство след 2007 г. През всяка една от последните три години към 
външни клиенти е насочена пшеница за над 1 млрд. лв., а за периода 2011-2014 г. общата стойност е близо 4.4 млрд. лв. 
Така суровината се затвърди като лидер в структурата на българския износ в сектора (виж таблицата). Макар това да 
разкрива известна конкурентоспособност на бранша, потенциалът му все още не се реализира напълно. Добивите 
продължават да изостават от средните за Общността и са над два пъти по-ниски от тези в Ирландия, Холандия и Белгия. 
Наред с това родното производство отстъпва по хлебни качества и по-голямата част от него в крайна сметка се реализира 
за фуражи, което води до по-ниски цени спрямо водещите борси, включително в черноморския регион. Царевицата също 
заема челно място, като от 2011 г. насам отчита експорт за над 300 млн. лв. годишно (връх през 2013 г. от 723 млн. лв.) 
Маслодайните култури допълват четворката. Приблизително 3.6 млрд. лв. е кумулативната стойност на износа на 
слънчогледово семе за периода 2011-2014 г. България е сред десетте най-големи производители на суровината и втора в 
ЕС след Румъния. Докато преди десет години, ако имаше износ на рапица, той не надхвърляше 10 млн. лв., между 2011 и 
2014 г. са осъществени външни сделки за общо над 1.2 млрд. лв., което я превърна в четвъртата най-важна експортна 
култура. Прави впечатление, че въпреки наличието на добра суровинна база изнасяме предимно необработено зърно и 
семена и значително по-малко вторични техни продукти с по-висока добавена стойност. Положително е, че се наблюдава 
тенденция към балансиране на това съотношение, особено при маслодайните култури, където износът на обработена 
продукция нараства с по-бърз темп от този на суровините. 
 

Стойност на износа на необработена и първично обработена земеделска продукция (2011-2014 г.; 
най-големи категории; в млн. лв) 

Продукция  
2011 г.

 

2012 г.

 

2013 г.

 

2014 г.

 

2011-14 г.

 

Общ износ на България 39,634 40,623 43,559 43,255 167,070 

Пшеница 811 1,091 1,446 1,018 4,367 

Слънчоглед 976 773 1,113 731 3,591 

Царевица 375 333 722 569 2,000 

Рапица 418 215 274 299 1,207 

Необработен тютюн 319 255 326 259 1,159 

Слънчогледово масло 215 238 310 361 1,124 

Птиче месо, включително черен дроб и 
карантии 

260 274 232 246 1,012 
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Стойност на износа на необработена и първично обработена земеделска продукция (2011-2014 г.; 
най-големи категории; в млн. лв) 

Продукция  
2011 г.

 

2012 г.

 

2013 г.

 

2014 г.

 

2011-14 г.

 

Сирена и извара 126 141 157 190 614 

Ечемик 127 139 153 166 586 

Обработено житно зърно 46 75 66 85 272 

Пчелен мед 37 48 67 61 214 

Яйца 36 40 43 55 174 

Етерично-маслени и медицински 37 45 45 46 172 

Гъби - пресни, охладени, замразени, 
сушени 

30 31 34 56 152 

Ориз 30 37 37 43 148 

Дребен рогат добитък 101 18 7 5 131 

Череши - пресни, замразени и пулп 28 26 39 32 124 

Кориандър 26 26 25 39 116 

Пшенично брашно 22 32 28 25 106 

Рапично масло 11 33 40 15 100 

Мляко и сметана 12 24 42 21 98 

Брашна от маслодайни семена или 
плодове 

12 19 18 40 89 

Скорбяла от царевица 22 17 25 23 87 

Палмово масло 18 15 23 21 76 

Месо от ДРД 23 17 14 19 73 

Краставици и корнишони, пресни или 
охладени 

20 19 18 13 70 
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Стойност на износа на необработена и първично обработена земеделска продукция (2011-2014 г.; 
най-големи категории; в млн. лв) 

Продукция  
2011 г.

 

2012 г.

 

2013 г.

 

2014 г.

 

2011-14 г.

 

Кисели млека 14 18 19 15 67 

Орехи 10 12 25 19 66 

Малини - замразени 12 13 18 21 63 

Домашни птици 14 16 13 14 56 

Растителни мазнини и масла 13 5 10 27 55 

Едър рогат добитък 15 16 14 7 52 

Живи растения 12 13 14 13 51 

Риби - пресни, охладени и замразени 19 23 23 17 82 

Фасул 5 12 12 23 51 

Мекотели 11 14 13 11 50 

Свинско месо 15 13 9 9 47 

Зеленчукови семена за посев 10 7 10 11 39 

Ягоди - пресни и замразени 8 8 6 11 34 

Сушени плодове 5 5 9 11 31 

Източни: НСИ, изчисления на InteliAgro 
 
Забележка: Не включва храни, напитки и други продукти, получени след по-висока степен на преработка като 
консеври, колбаси, сокове и други 
 
Нишови култури 
Извън зърното и техническите култури износът е разпръснат в отделни категории на различни направления, а обемите са 
значително по-малки. Това говори, че българските фермери все пак успяват да намерят пазарни ниши, където са 
достатъчно конкурентоспособни и производството по естествен път се насочва натам. Някои тях са развивани от малък на 
брой или дори единици стопани. В други стопанствата са многобройни и предимно дребни и разпокъсани, което 
затруднява формирането на висококачествени и достатъчно мащабни партиди, задоволяващи външното търсене и 
оползотворяващи наличните природни предимства. Тук отново изпъква дългогодишният проблем с ниската степен на 
сдружаване сред еднородни производители в страната. 
Необработените тютюни са сред традиционните компоненти на износа. Те имат петата най-висока стойност в сектора за 
периода 2011-2014 г. – общо 1.2 млрд. лв. През последните години експортът е относително стабилен, варирайки между 
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250 и 400 млн. лв. годишно, но на фона на значителните ръстове по други позиции вероятно значението му ще намалява в 
бъдеще. Контрастът между съществуващото външно търсене и ниския жизнен стандарт на голяма част от производителите 
говори за проблеми в структурата на стопанствата, веригата на доставките и поставя въпроса доколко адекватна е 
публичната политика в отрасъла. 
Сред интензивните направления се откроява птицевъдството. Птичето месо е единствената категория, която по стойност 
успява да доближи зърното, и за последните четири години извън България са направени доставки за над 1 млрд. лв. Най-
голяма тежест тук имат патешките разфасовки, чийто износ само за 2014 г. надхвърля 122 млн. лв. Над 13 млн. лв. пък са 
постъпленията от патешки черен дроб. Веднага след птичето месо, но със значително по-ниска стойност, се нареждат 
сирената. Пчелният мед е друг продукт, за който традиционно има търсене зад граница. Тази ниша успява не само да 
задържи позиции, но и стойността за 2011-2014 г. нараства двукратно спрямо предходния четиригодишен период, 
достигайки 214 млн. лв. Само през изминалата година са реализирани количества за над 61 млн. лв. 
В статистическата група на зеленчуците най-силни и традиционни позиции има износът на гъби. Друго характерно за 
България производство – това на краставици, губи пазари с най-бърз темп от всички категории необработена или първично 
обработена земеделска продукция. Същата тенденция се наблюдава и при доматите.   
Възходът на черешите 
От овощарството най-добре извън България се приемат черешите. За последните четири години износът варира от 26 до 
39 млн. лв. (2013 г.). Паралелно с това се експортират и консервирани череши за над 40 млн. лв. годишно (извън обхвата 
на горната таблица). Преобладаващата част от количествата са под формата на пулп и значително по-малко на пресен плод 
(2.4 млн. лв. за 2014 г.), който се продава и по-скъпо. До голяма степен това се обяснява с липсата на достатъчно големи, 
еднородни и качествени пресни партиди. България е сред световните лидери в производството на коктейлни череши.  
Въпреки ниските обеми обнадеждаващ сигнал са съществените ръстове през последните години при прасковите, 
малините, ягодите и сушените плодове. На фона на руското ембарго приходите от чужди пазари за 2014 г. остават близки 
до тези от 2013 г. при плодовете и дори ги надминават при зеленчуците. 
Любопитно е бързото развитие в износа на ориз и фасул, като вероятно става въпрос за първична обработка и пакетиране 
на вече внесени количества. При ориза е трудно да задоволим външното търсене с местно производство, особено като се 
има предвид безвремието, в което е изпаднало поливното земеделие. За фасула обаче страната ни разполага с условия за 
развитие на производство, което да се възползва от създаващите се позиции зад граница. Допълнителна предпоставка е 
включването на бобови култури като азотфиксиращи при изпълнението на изискванията за зелени директни плащания от 
тази година. 
България се е наложила като източник на продукция от етерично-маслени и медицински растения. За съжаление 
темповете на растеж в това направление изостават спрямо повечето категории и от 2000 г. оборотите варират между 25 и 
45 млн. лв. Друг подобен пример е кориандърът, чийто износ от 39 млн. лв. през 2014 г. е по-голям от този на всяка 
категория в направления плодове и зеленчуци. 
Интересна ниша са зеленчуковите семена за посев, където въпреки ниската стойност от около 10 млн. лв. годишно износът 
през 2011-2014 г. е н араснал двукратно спрямо 2007-2010 г. и пет пъти в сравнение с 2003-2006 г. 
Макар повечето видове селскостопанска продукция да не впечатляват със стойността на износа си, при голяма част от тях 
се наблюдават положителни тенденции, изпреварващи темповете на нарастване на общия експорт на България. Тази 
динамика е един от най-добрите показатели в кои пазарни ниши страната ни има конкурентни предимства и накъде могат 
да се ориентират стопаните. В същото време считаме, че това далеч не са всички възможности пред тях и добрият бизнес 
модел може да добави нови цветове в палитрата на интензивно развиващите се направления в сектора. 
 

Необработена или първично обработена секслкостопанска продукция с най-висок ръст в стойността 
на износа (в категориите с оборот над 20 млн. лв, за 2011-2014; в %) 

Продукция  Стойност на износа (млн. лв.)  Изменение (%)  

  2003-06 2007-10 2011-14 2011-14 към 2007-10 

Общ износ на България 70,667 109,480 167,070 53 

Рапично масло - 6 100 1,533 

Брашна от маслодайни семена или плодове 0 16 89 441 

Мляко и сметана 4 19 98 410 
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Необработена или първично обработена секслкостопанска продукция с най-висок ръст в стойността 
на износа (в категориите с оборот над 20 млн. лв, за 2011-2014; в %) 

Продукция  Стойност на износа (млн. лв.)  Изменение (%)  

Обработено житно зърно 1 60 272 351 

Царевица 227 489 2,000 309 

Дребен рогат добитък 18 38 131 245 

Скорбяла от царевица 11 30 87 185 

Фасул 2 19 51 176 

Слънчогледово масло 145 410 1,124 174 

Праскови - пресни 0 8 20 145 

Свинско месо 4 19 47 140 

Пшеница 643 1,821 4,367 140 

Палмово масло 8 34 82 137 

Пшенично брашно 12 45 106 135 

Пушени, осолени и сушени меса 1 10 24 133 

Слънчоглед 758 1,602 3,591 124 

Едър рогат добитък 1 24 55 123 

Пчелен мед 77 103 214 108 

Месо от ДРД 0 38 76 100 

Зеленчукови семена за посев 5 20 39 91 

Рапица 22 649 1,207 86 

Риби - пресни, охладени и замразени 18 28 51 86 
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Необработена или първично обработена секслкостопанска продукция с най-висок ръст в стойността 
на износа (в категориите с оборот над 20 млн. лв, за 2011-2014; в %) 

Продукция  Стойност на износа (млн. лв.)  Изменение (%)  

Малини - замразени 45 37 66 81 

Растителни мазнини и масла 1 32 56 74 

Сушени плодове 17 18 31 71 

Ориз 6 94 148 57 

Конско и магарешко месо 0 18 27 54 

Птиче месо, включително черен дроб и 
карантии 

323 656 1,012 54 

Сирена и извара 274 426 614 44 

Ечемик 142 428 586 37 

Източни: НСИ, изчисления на InteliAgro 
 
Забележка: Не включва храни, напитки и други продукти, получени след по-висока степен на преработка като 
консеври, колбаси, сокове и други 
 
Вестник Сега 
 
√ Кабинетът залага бомба с цените на горивата за отопление 
Финансовото министерство предлага драстичен скок на акцизи, за да бори измамите по бензиностанциите  
В деня, в който премиерът Бойко Борисов изнесе страховити данни за злоупотреби по бензиностанциите, Министерството 
на финансите заложи нова "бомба". То публикува проект за промени в Закона за акцизите, който предвижда от Нова 
година колосален скок на ставките за горивата, които се използват за отопление. При газьола и керосина става дума за 
близо 13 пъти увеличение. Това би било тежък финансов удар за всички граждани, болници, училища, детски градини, 
които използват такива горива за отопление. Освен това вдигането на данъци винаги води до стимулиране на 
контрабандата.  
Според мотивите на МФ сега заради ниските акцизи горивата за отопление са много евтини и затова на някои 
бензиностанции ги продават вместо по-скъпите автогорива, което е крупна измама. В сряда премиерът обяви, че не само 
ни лъжат с количеството, но и ни пълнят колите с всякакви коктейли, дори с "терпентин". И точно заради това нареди в 
срок от два дни да бъдат сменени пломбите по бензиноколонките в цяла България.  
Логиката на проекта на МФ е, че ако акцизите на горивата за отопление и за автомобилите се изравнят, подмяната ще се 
обезсмисли и търговците ще спрат с измамите. Сега например ставката за автогазьола е 645 лв. на 1000 литра, а за газьола 
за отопление е само 50 лева. Заради по-ниския акциз горивата за отопление задължително се маркират и се доставят по 
специален ред с удостоверяване на предназначението. Едва тогава може да се ползват намалените ставки.  
С проекта на МФ обаче държавата всъщност признава, че не може да контролира петролния пазар и търси спасение в 
извънредни фискални механизми. Само че ако планираното изравняване на акцизите се случи, това ще е тежък финансов 
удар за гражданите, болниците, училищата, детските градини. Според проекта ставката за газьола и керосина трябва да 
скочи от 50 на 645 лв. на 1000 литра, за тежкото гориво - от 50 лв. на 400 лв. на 1000 кг, за втечнения нефтен газ - от 0 лв. 
на 340 лв. за 1000 кг. При това с такива ставки бедната България ще се нареди сред държавите в ЕС с най-високи акцизи, а 
неплащането им ще стане особено изгодно за контрабандистите.  
Вчера от финансовото министерство не представиха по-детайлна оценка на ефекта от евентуално вдигане на ставките. Не 
е ясно нито колко домакинства и институции ще засегнат промените, нито какъв ще е ефектът върху приходите в бюджета. 
От МФ обясниха само, че с маркираното гориво редовно се извършват злоупотреби заради ползването му не по 
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предназначение. Дори и когато горивото е за отопление, крайните доставчици не усещали по-ниските акцизи, защото 
продавачите слагали високи търговски надценки, изтъкват от министерството.  
Близо 1/3 от училищата у нас, които ползват нафта за отопление, ще трябва да посрещнат по-високи разходи. В регистъра 
на обществените поръчки в момента има обявена поръчка от СОУ за доставка на 240 000 литра за три отоплителни сезона. 
Сметките показва, че при сегашните ставки училището ще трябва да плати 12 000 лв. за акциз, а след ръста - 154 800 лв. 
Здравеопазването също ще пострада от поскъпването, защото част от болниците се отопляват на нафта.  
------------------- 
В ЕС и у нас 
Справка в информационната система на ЕС за нивата на акцизните ставки показва, че с подобно увеличение България ще 
надхвърли в пъти минималните нива, определени от Брюксел, и ще изпревари далеч по-богати държави. В момента 
минималната ставка за акциза върху газьола в ЕС е 21 евро на 1000 литра, като със своите 50 лв. на 1000 л България е почти 
на минимума. С предложения от МФ ръст акцизът ще стане близо 330 евро на 1000 литра. За сравнение акцизът върху 
газьола за отопление в Полша е 55.48 евро, в Австрия - 128 евро, във Великобритания - 129.59 евро на 1000 литра. 
 

 
 
√ Ципрас предложи предсрочни избори в Гърция на 20 септември 
Атина получи първите 23 млрд. евро от третата спасителна програма 
Гърция се готви за предсрочни парламентарни избори през септември, писаха местните медии. Министър-председателят 
Алексис Ципрас свика вчера разширено заседание на правителството, на което освен министрите присъстваха партийни 
ръководители и членове на СИРИЗА, както и близки сътрудници на премиера. Обсъждани са били следващи действия на 
правителството, сред които и свикването на предсрочни избори. Очакваше се Ципрас да се срещне с президента 
Прокопиос Павлопулос, а след това и да направи тв обръщение към нацията, в което да обяви дата за изборите. До 
редакционното приключване на броя министър-председателят не произнесе реч. Според гръцкото електронно 
iefimerida.gr най-вероятно Алексис Ципрас е решил кабинетът да подаде оставка в следващите часове и да обяви 
провеждането на спешни избори най-късно до 20 септември. Целта е да се овладее разколът в управляващата коалиция 
СИРИЗА, който избухна, след като много от депутатите се обявиха срещу договорения трети спасителен пакет за Гърция и 
кабинетът загуби подкрепата на парламентарното мнозинство.  
Малко преди правителственото заседание министърът на околната среда и енергетиката на Гърция Панос Скурлетис, който 
е смятан за приближен на Ципрас, се обяви за предсрочен вот. "Бих казал първо избори, после партиен конгрес", каза той 
в интервю за държавната телевизия ERT. Финансовият министър Евклидис Цакалос също заяви, че според него се задават 
предсрочни избори. "Тези избори, когато и да бъдат обявени от правителството, ще осигурят решение за стабилно 
управление. Смятам, че СИРИЗА ще получи абсолютно мнозинство", заяви eвродепутатът от СИРИЗА Димитрис 
Пападимулис пред тв канала "Мега".  
Междувременно финансовите министри на страните от еврозоната одобриха отпускането на първия транш от финансовата 
помощ за Гърция по третата спасителна програма. Той е в размер на 23 млрд. евро. Министрите дадоха зелена светлина 
на програмата, след като тя бе одобрена от парламентите на Естония, Испания, Германия и Холандия. Веднага след 
превеждането на парите Атина погаси дълг в размер на 3.4 млрд. евро към ЕЦБ, чийто падеж бе вчера.  
ПРИЗИВ 
Гръцкият премиер Алексис Ципрас е поискал Европейският парламент да наблюдава изпълнението на новата спасителна 
програма за Гърция заедно с ЕК, ЕЦБ, МВФ и Европейския стабилизационен механизъм. Той заявил това в телефонен 
разговор с председателя на ЕП Мартин Шулц, като изтъкнал, че институцията е единственият демократичен орган на ЕС, 
избран с мандат от народа. Искането на Ципрас ще бъде обсъдено първо от парламентарните групи в ЕП в началото на 
новия политически сезон. 
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Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът търси все по-квалифицирани кадри 
За първи път от 2009 г. работещите българи от 15 до 64 г. са повече от 3 млн. души, казва Гълъб Донев 
Традиционно безработицата през лятото пада. В момента нивото е 9.4% - най-ниското от 2009 г. насам. Само на сезонната 
заетост ли се дължи това или има признаци за трайно намаляване на безработицата, попитахме зам.-министъра на труда 
и социалната политика Гълъб Донев. 
- Г-н Донев, освен че пада безработицата заради сезонната заетост, какво друго се случва на пазара на труда? 
- Действително през лятото безработицата пада традиционно заради работните места, които се разкриват в морските 
курорти, селското стопанство и услугите. Това са сектори, които се нуждаят от работна ръка за кратко време. Обикновено 
обаче в други години тази тенденция се наблюдава в периода юли-септември, докато т.г. има изпреварване на спада на 
безработните лица, той започва още от началото на годината. През първото полугодие новорегистрираните безработни са 
196 314 и намаляват спрямо същия период на предходната година с 9802. Което е индикатор за стабилизиране на реалната 
икономика преди всичко в частния сектор, там, където е първичният пазар на труда. В момента по данни на Агенцията по 
заетостта нивото на безработица е 9.4% - най-ниското от 2009 г. насам. Обяснява се със стабилизирането на икономиката, 
ръста на БВП, на вътрешното потребление и на износа. 
- В кои региони се търсят повече работници? 
- Нарастване на търсенето на работна ръка се наблюдава в почти всички области в страната, дори и в области, които са с 
традиционно високи нива на безработица - Монтана, Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч. Което показва, че не само 
сезонната заетост е тази, която дърпа пазара на труда напред. Все повече хора се включват в заетост, а през първото 
полугодие в бюрата по труда са заявени общо 101 226 работни места, което е с 8792 повече от същия период на м.г. От тях 
само 25% са сезонни работни места, останалите са постоянни, в реалния сектор и се надяваме това да е трайна заетост. В 
същото време за този период (януари-юни) 144 908 безработни са започнали работа, а това е с 8497 души повече, или с 
6.2% спрямо 2014 г. От тях 109 950 лица са в реалния сектор, което с 5129 повече от м.г. 
- Значи вече не се случва това, което беше в първите години на кризата - масово работодателите да си осигуряват работна 
ръка чрез субсидирани програми? 
- Да, в момента по субсидираните програми кандидатстват работодатели предимно за уязвимите групи на пазара на труда 
- младежи, дълготрайно безработни, хора с увреждания. Тези рискови групи всъщност намират заетост чрез схемите и 
програмите. 
Още нещо, което прави впечатление на пазара на труда - бизнесът търси все по-квалифицирана работна сила. От една 
страна това е положителен показател за икономиката ни - развиват се бизнеси с по-висока добавена стойност, с иновации, 
с нови технологии, с по-високо заплащане и така може да се задържат младите хора в България. 
Но имайки предвид характера на безработните лица - около 300 000 в момента, над 50% от тях са хората с ниско 
образование или без образование, това ще бъде проблем за намиране на работа за тях, защото бизнесът все по-малко 
обявява работни места за нискоквалифицирани. 
- Кои са най-търсените професии в сегмента на квалифицираната работна ръка? 
- Според анкетата, която сме провели за намеренията на работодателите за наемане на работна ръка през следващите 12 
месеца, са специалисти по информационни и комуникационни технологии, стопански и административни специалисти, 
преподаватели и специалисти по природни и технически науки. Сред търсената работна ръка със средно професионално 
образование са работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и водачи на моторни превозни 
средства. Без професионална квалификация се търсят кадри в търговията, селското стопанство, добивната промишленост 
и строителството. 
- Какво показва още тази анкета сред работодателите? 
- Това е анкета за нагласите на работодателите за наемане на работна ръка и е проведена от Агенцията по заетостта през 
май-юни 2015 г. сред 1804 фирми. Тя показва, че 13% от тях заявяват, че следващите 12 месеца имат намерение да увеличат 
броя на работните места в предприятията. От тях едва 6% биха наели персонал без квалификация и опит. 
Показателно за тенденциите е и нивото на безработица сред младите в България сравнено с останалите страни членки в 
ЕС. По данни на Евростат за юни нивото на младежката безработица в България намалява значително за втори пореден 
месец и е 18.8%, което е с 1.9 процентни пункта по-ниско от средното равнище на младежка безработица до 24 г. в ЕС, 
където е 20.7%. 
- А доколко това намаляване на безработицата сред младите не е причинено от намаляване броя на младите хора въобще 
и миграцията навън? 
- Това също дава отражение върху статистиката. Но трябва да се отчете и фактът, че за първи път от 2009 г. насам заетостта 
на хората от 15 до 64-годишна възраст надхвърля 3 млн. души. Което говори за оживление във всички възрастови групи. 
Проблемна остава групата на младежите до 24-годишна възраст. Там има един психологически момент, че в голямата си 
част това са младежи, завършили средно образование, които не са постъпили веднага във висше учебно заведение и 
изчакват прием следваща година. Като в момента не са активни и не търсят работа, тъй като тяхното желание е да повишат 
образователната си степен и една след това да търсят подходяща работа. За тези, които не търсят работа, Агенцията по 
заетостта работи активно те да бъдат идентифицирани, да разговарят с тях, да ги мотивират да се регистрират в бюрата по 
труда, където им се предлагат различни услуги, така че да започнат успешно трудова кариера. В над 60 общини вече втори 
месеца са назначени младежки медиатори и благодарение на тяхната работа над 1000 неактивни младежи вече са 
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регистрирани в бюрата по труда. Очакваме до края на годината да бъдат наети още младежки медиатори, защото сред 
младите е резервът на икономиката от свежи попълнения. 
Другата група проблемни безработни са 55-64-годишните, където също се наблюдава леко покачване на заетостта. Там 
различни фактори създават определени трудности и проблеми за тяхната реализация. 
- Министър Калфин обяви, че министерството ще разработи нова програма за намиране на работа на безработни в 
предпенсионна възраст. Какво точно ще предложите? 
- Тази програма трябва да вземе предвид всички проблеми, заради които тези безработни трудно намират работа и какви 
са причините пред работодателите за тяхното наемане. Бюрата по труда в страната набират информация от тези 
безработни за това какъв е техният профил, какво е тяхното желание за започване на работа и кои са пречките. В момента 
обобщаваме данните и виждаме следния проблем - по-голямата част от тях нямат мотив да се преквалифицират или да 
сменят професията си. Някои от тях са безработни по здравословни причини. Други не са толкова мобилни, не желаят да 
пътуват и търсят работа в населеното място, в което живеят. Друг проблем за бързо намиране на работа е липсата на 
дигитални умения и владеене на чужди езици, дори да имат подходяща квалификация. Голяма част от тази възрастова 
група досега са получавали по-високи трудови възнаграждения от това, което им се предлага и те търсят работа около 
възнаграждението, което са получавали преди. Всички тези проблеми ще бъдат отчетени и до края на годината ще 
предложим новата програма. 
- Нараства ли интересът за внос на работна ръка от страни извън ЕС? 
- Не бих казал, че нараства. За първото полугодие на т.г. не се наблюдава увеличение на исканията за издаване на 
разрешения за работа. Постановени са общо 218 решения за трудова заетост на чужденци у нас. От тях 86 са за издаване 
на разрешения за работа, а останалите 132 са решения на Агенцията по заетостта във връзка с издаване на единно 
разрешение за пребиваване и работа от органите на МВР. Освен това от началото на годината 67 граждани са получили 
т.нар. Синя карта на ЕС, която се издава за висококвалифицирана заетост. Това са предимно граждани от Украйна, Русия, 
САЩ, Индия и Македония. Става дума за инженери, компютърни специалисти, икономисти, програмисти. Всъщност има 
леко покачване на наемането на чужденци за висококвалифицирана заетост, но е съвсем леко. За съпоставка през 2014 г. 
са издадени общо 392 разрешения за работа и 50 сини карти. 
 
investor.bg 
 
√ 240 работодатели са сключили еднодневни трудови договори 
В 8 области, предимно от Северозападна България, няма нито един сключен договор 
Рязко е нараснал броят на еднодневните трудови договори, които са сключени в страната, отчете министърът на труда 
Ивайло Калфин. 
Към момента общо 240 работодатели са сключили еднодневни трудови договори, като общият им брой стига 20 788, 
съобщи Калфин, цитиран от „Фокус“. За сравнение само преди две седмици договорите наброяваха едва 5000. 
Сливенска област е на второ място в страната по брой сключени еднодневни договори за работа в селското стопанство. 
Общо 2088 такива договори с 18 работодатели са сключени от началото на кампанията. Те са предимно за прибиране на 
реколтата от сливи, праскови, арония и домати. 
В 8 области от страната, предимно от Северозападна България, няма сключен нито един еднодневен трудов договор. Сред 
тях са Видин, Враца, Кюстендил и Велико Търново. Ивайло Калфин, заяви че инспекцията по труда ще извърши проверки 
в тези области, за да изясни дали това е реалната ситуация. 
От 21 юли влезе в сила Наредбата за условията и реда за предоставяне на еднодневните трудови договори за краткотрайна 
сезонна работа в селското стопанство, които бяха регламентирани с последните промени в Кодекса на труда. 
Ивайло Калфин обяви, че очаква рязко повишаване на броя на сключените еднодневни договори именно към края на 
август и началото на септември в някои области на страната, свързани със сезонната полска работа. 
По думите на Калфин въвеждането на еднодневните трудови договори в областта напредва плавно и работодателите имат 
интерес към тази нова форма на трудови взаимоотношения. 
Еднодневните договори за наетите в сезонна работа в овощарството, зеленчукопроизводството и розобера бяха одобрени  
в началото на юли. Това беше едно от предложенията на социалния министър за подобряване на ситуацията на пазара на 
труда и изсветляване на трудовите взаимоотношения. 
Според законовата промяна за еднодневните договори работникът ще бъде осигурен за пенсия, за здраве и за трудова 
злополука, но времето, през което е бил на еднодневен договор, няма да се брои за трудов стаж. Работниците запазват 
правото си на социални помощи, ако получават такива за времето, през което работят по този тип трудово отношение. 
Ивайло Калфин днес бе в Сливен за представяне кандидатите за кметове за предстоящите в местни избори в четирите 
общини на област Сливен. 
 
√ България ще обменя автоматично финансова информация с редица държави 
С промени в ДОПК се транспонират европейски директиви, касаещи размяната на информация за данъчни цели, и 
американския закон FATCA 
Aвтоматичен обмен на финансова информация с редица държави и регламентиране на задълженията за събирането, 
проверката и предоставянето ѝ от страна на българските финансови институции. Това предвижда проектозаконът за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикуван за обществено обсъждане 
до 1 септември 2015 г. 
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Промените се налагат, за да може автоматичният обмен на информация да бъде ефективно осъществен по отношение 
разкриването на банкова, застрахователна и професионална тайна.  
С проекта за промени в националното законодателство се цели въвеждането на европейски директиви, касаещи 
задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Страната има задължението на 
страната в срок до 31 декември 2015 г. да приведе националното законодателство в съответствие с разпоредбите на 
директивите на Брюксел в тази насока. 
Законопроектът отразява и разпоредбите на подписаното между българското правителство и правителството на САЩ на 5 
декември 2014 г. в София споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект 
и въвеждането в действие на Закона за спазване на данъчното законодателство на САЩ при откриване на сметки в чужбина 
(Foreign Account Tax Compliance Act, т. нар. FATCA).  
Споразумението бе ратифицирано от българския парламент през април 2015 г. и влезе в сила след обнародването му в 
Държавен вестник на 26 юни 2015 г. 
Чрез транспонирането на европейските норми ще се регламентира особен вид административно сътрудничество между 
България, държавите членки на Европейския съюз (EС), трети страни и Европейската комисия (ЕК). Става дума за 
осъществяването на автоматичен обмен на финансова информация. 
На държавите, приели директивите, България ще трябва системно да предоставя финансова информация в областта на 
данъчното облагане, касаеща местни лица, за данъчни цели, без отправено искане и на предварително определени 
интервали от време. 
„Автоматичният обмен на финансова информация като специфична форма на контрол се предприема с оглед на 
зачестилите през последните години все повече трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци както в 
рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Доходите, които не се декларират и не се облагат с данъци, водят до значително 
намаляване на националните данъчни приходи", коментират авторите на промените. 
"Автоматичният обмен на информация представлява важен инструмент за повишаване ефикасността и ефективността на 
събиране на данъци, който е включен като основен приоритет в Плана за действие за укрепване на борбата срещу 
данъчните измами и укриването на данъци, който ЕК обяви в свое съобщение от 6 декември 2012 г.“, гласят още мотивите, 
според които разходите за държавите и финансовите институции ще бъдат минимални. 
Значението на автоматичния обмен на информация като средство за борба с трансграничните случаи на данъчни измами 
и укриване на данъци е признато и на международно равнище в рамките на форумите на Г-20 и Г-8. Международно 
признатият акт в областта на данъчното облагане, който генерира най-силна политическа воля за предотвратяване на 
трансграничното укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане, е FATCA. 
С цел неговото прилагане на международно ниво между САЩ и няколко други държави, включително и всички държави 
членки на ЕС, са сключени двустранни споразумения за автоматичен обмен. Същевременно Г-20 е възложила на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да се основава на споразуменията FATCA при 
разработване на Единния световен стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (Common Reporting Standard, 
или т.нар. Стандарт CRS). 
На 29 октомври 2014 г. 52 държави подписаха Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова 
информация (Многостранно CRS споразумение). Предстои и България да се подпише под споразумението. 
Съгласно проекта за изменение и допълнение на ДОПК основните субекти, които са задължени да събират и предоставят 
информация, подлежаща на автоматичен обмен, са предоставящите информация финансови институции, каквито, 
например, са търговските банки. Предмет на нормативната регулация, респективно на автоматичен обмен - е 
информацията за сметки, за които се предоставя информация. 
Те са определени така, че да се ограничат възможностите данъчно задължените лица да избягват предоставянето на 
информация чрез прехвърляне на активи към финансови институции или чрез инвестиране във финансови продукти, които 
попадат извън обхвата на регулациите. 
Подписаното споразумение между българското и американското правителство за спазване действието на FATCA у нас вече 
породи задължение към българските банки да идентифицират американските данъкоплатци сред клиентите си и да 
предоставят един път годишно на Националната агенция за приходите (НАП) информация относно салдата и доходите с 
произход финансовите сметки на клиентите, попадащи под обхвата на въпросния закон. 
Това е общо и безусловно задължение на регистрираните в страната банки или клонове на чужди банки, както и на някои 
други местни финансови институции. Съобщения за това задължение вече бяха разпространени из сайтовете на доста 
български банки. 
Съгласно споразумението между България и САЩ установяването на данъчно задължените в САЩ физически лица се 
извършва въз основа на декларация. Тя се подава задължително от всеки нов клиент при откриване на сметка, както и за 
всяка открита след 30 юни 2014 г. нова сметка на съществуващ към тази дата клиент. 
Чрез НАП съответната информация, касаеща единствено данъчно задължените към или в САЩ физически и юридически 
лица, ще се предоставя на щатските данъчни власти. 
Освен банките предоставящи информация финансови институции са и застрахователните дружества, инвестиционните 
посредници, колективните инвестиционни схеми и др. 
Те трябва да предоставят на националния компетентен орган определената с европейските директиви информация по 
отношение на всяка финансова сметка. 
Организацията и реализирането на изискванията за автоматичния обмен попада във функционалната компетентност на 
НАП. Изпълнителният директор на приходната агенция е компетентен орган по отношение на автоматичния обмен на 
информация с държавите членки на ЕС и трети страни. 
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България ще може да участва в автоматичния обмен на финансова информация в световен мащаб, като получава 
информация за финансови сметки, притежавани от български местни лица в държавите страни по Многостранното 
споразумение за автоматичен обмен на финансова информация между компетентните органи, както и държавите членки 
на ЕС. 
Предложените изменения и допълнения в ДОПК създавал цял нов раздел с наименование „Автоматичен обмен на 
финансова информация в областта на данъчното облагане“, като в него са включени разпоредби, регламентиращи 
цялостната процедура за събиране на информацията от българските финансови институции и предоставянето ѝ на НАП, 
препращането й към компетентния орган в съответната държава членка на ЕС и/или на съответния орган на държавата, 
която е страна по Многостранното споразумение за автоматичен обмен на финансова информация между компетентните 
органи. 
Проектът за изменение и допълнение на ДОПК предвижда регламентиране на обхвата на информацията, която следва да 
бъде обменяна; основните задължения на финансовите институции за предоставяне на информацията; задължения за 
изпълнителния директор на НАП да обменя информацията с участващите юрисдикции; срокове и начини за предоставяне 
на информацията. 
Освен това следва да бъдат регламентирани процедурите, които финансовите институции следва да извършат, за да 
идентифицират своите клиенти и да определят дали за тях трябва да се предоставя информация, както и основните 
реквизити и елементи на информацията, която финансовите институции следва да събират, за да могат да осъществят най-
правилно процедурите за комплексна проверка. 
Въвеждат се и нови дефиниции и понятия, които са ключови, и чрез тях ще бъде определян обхватът на закона, засегнатите 
финансови институции и лица. Като цяло се регламентират специални правила, които следва да гарантират ефективно 
прилагане на всеки един от международните нормативни актове, в т.ч. - и забрана за предоставящите информация 
финансови институции да сключват сделки и/или да прилагат практики, целящи да заобиколят извършването на 
комплексна проверка и предоставянето на информация. 
Предвижда се субектите на административно-наказателната отговорност да са именно предоставящите информация 
финансови институции, както и титулярите на сметки. 
В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за промяна на ДОПК са предвидени изменения и в други 
нормативни актове, сред които Законът за кредитните институции, Кодексът за застраховането и Законът за пазарите на 
финансови инструменти. 
 
√ Заявления по програмата за пчеларство се приемат до края на август 
Схема за кредитиране със средства на ДФ "Земеделие" се прилага за четвърта поредна година 
Пчеларите, които имат сключени договори по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 - 2016 
г., могат да подават заявления за изплащане на безвъзмездна финансова помощ до 31 август, съобщават от ДФ 
"Земеделие". 
Кандидатстването по прилаганата за четвърта поредна година схема за кредитиране със средства на ДФ "Земеделие" на 
лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство приключи на 31 юли. 
Чрез схемата се дава възможност на по-голям брой пчелари да осигурят необходимия им финансов ресурс за реализация 
на одобрените им проекти по мерки Б и Г от програмата, тоест за разходите за закупуване на препарати за борба срещу 
вароатозата, за закупуване на кошери, пчелни семейства и пчелни майки. 
Тази година по схемата за кредитиране са предоставени 119 кредита на стойност 551 694, 05 лв. при лихвен процент в 
размер на 5 процента годишно. 
 


