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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 

bgrabotodateli.org 
 
√ Работодателските организации искат спешна среща с парламентарните комисии 
http://bgrabotodateli.org/?p=2495 
С официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обърнаха към всички парламентарни групи в 43-то 
Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика“, както и за внасяне, 
разглеждане и приемане на: 

1. Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на 
електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 01.10.2015 г. 

2. Проект на ЗИД на Закона за енергетиката 
3. Проект на ЗИ на Закона за енергията от възобновяеми източници 
4. Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР 

Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на 
народните представители по време на срещите. 
 
√ Работодателите сезираха Европейската комисия за неправомерна държавна помощ при задължителното изкупуване 
на енергия, произведена от „Марица изток“ 1 и 3 
http://bgrabotodateli.org/?p=2494 
Четирите представителни на национално равнище работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпратиха 
жалба до Европейската комисия, с която сигнализират Комисията за нарушение на правото на Общността относно 
държавните помощи – чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност. Нарушението на посочената 
разпоредба се изразява в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество НЕК ЕАД на 
електрическа енергия, произведена от две частни компании – „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал Марица 
изток 3” АД. 
В жалбата се посочва, че гореизложените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисия за защита на 
конкуренцията (в нейно Решение №800/03.07.2013) и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (сега Комисия 
за енергийно и водно регулиране) в неин сигнал до Европейската комисия. 
В жалбата си до Европейската комисия работодателските организации настояват Комисията да установи нарушението на 
чл. 87, §1 от Договора за създаване на ЕО, както и да предостави информация за хода на процедурата по сигнала за същите 
нарушения, изпратен от ДКЕВР. 
 
investor.bg 
 
√ Работодатели сезираха Брюксел за държавна помощ в енергетиката 
Синдикатите са официално поканени за протеста срещу поскъпването на тока на 30 септември 
Четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ са изпратили жалба до Европейската комисия. Според 
работодателите е нарушено правото на Общността относно държавните помощи. 
В изпратеното от БСК съобщение се казва, че нарушението се изразява в неправомерна държавна помощ при изкупуване 
от българското държавно дружество НЕК ЕАД на електрическа енергия, произведена от две частни компании - AES 
Гълъбово и КонтурГлобал Марица Изток 3.  
В жалбата се посочва, че посочените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисия за защита на 
конкуренцията (КЗК) в нейно решение от 3 юли 2013 г. и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (сега КЕВР) 
в неин сигнал до Европейската комисия. 
В жалбата си до Европейската комисия работодателските организации настояват Комисията да установи нарушението, 
както и да предостави информация за хода на процедурата по сигнала за същите нарушения, изпратен от ДКЕВР. 

http://bgrabotodateli.org/?p=2495
http://bgrabotodateli.org/wp-content/uploads/2015/09/MORATORIUM.pdf
http://bgrabotodateli.org/wp-content/uploads/2015/09/ZIDnaZE.pdf
http://bgrabotodateli.org/wp-content/uploads/2015/09/NPRO_decl_ostavka_Ivanov.pdf
http://bgrabotodateli.org/?p=2494
http://bgrabotodateli.org/wp-content/uploads/2015/09/EK_jalba-darj_pomosht-2015.pdf
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Четирите работодателски организации съобщават още, че с официални писма от 12 септември 2015 г. са се обърнали към 
всички парламентарни групи в 43-то Народно събрание с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор 
„Енергетика“. 
Работодателите искат мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на 
електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. В писмото си до депутатите те настояват 
за законодателни промени в областта на енергетиката, както и да бъде освободен председателят на КЕВР. 
След като  представители на синдикатите заявиха, че още не са взели решение дали ще подкрепят протестите на бизнеса 
на 30 септември срещу цената на електроенергията, с официални писма до ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“  е 
отправена покана към двата синдиката  за включване в протеста. 
Припомняме, че в края на август AES Гълъбово и НЕК финализираха споразумението за промяна в дългосрочния договор 
за изкупуване на електрическа енергия, произвеждана от централата. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Бизнесът сезира Брюксел за тока 
Работодателите поканиха синдикатите на новия митинг 
Искат да спре задължителното изкупуване на ток по преференциални цени 
Жалба до Европейската комисия прати заради тока бизнесът у нас. Четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, 
БТПП и КРИБ, сезират Брюксел, че е нарушено правото на Общността относно държавните помощи. Става дума за 
изкупуването на електрическата енергия от Националната електрическа компания от двете американски топлоцентрали - 
"AES Гълъбово" и "Контур Глобал"- Марица-изток 3". Държавата изкупува тока на фиксирани цени, които са по-високи от 
пазарните заради договор от 2001 г. 
Подобни констатации бяха вече установени и от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в нейно решение от 3 юли 
2013 г., както и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (сега КЕВР), която също сезира за държавна 
помощ Европейската комисия. 
Работодателите настояват комисарите от ЕК да установят нарушението, както и да предоставят информация за хода на 
процедурата по сигнала за същите нарушения, изпратен от КЕВР. Това ще даде възможност българската страна да 
предовогори условията по изкупуване на тока от двете централи. 
Четирите организации, които организират голям протест срещу високите цени на тока за бизнеса на 30 септември в София, 
искат и въвеждането на мораториум върху задължителното изкупуване на ток по преференциални цени. Той трябва да 
важи за обекти, които са въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. Работодателите не пропускат за пореден път да 
поискат оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов. 
Четирите организации поканиха официално КНСБ и КТ "Подкрепа" да се включат в протеста срещу високите цени на тока. 
Заради тях анализ на "Ърнст енд Янг" сочи, че на улицата ще останат близо 107 000 души. 
 
Вестник Класа 
 
√ Бизнесът сезира Брюксел за тока 
Жалба до Европейската комисия прати заради тока бизнесът у нас. Четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, 
БТПП и КРИБ, сезират Брюксел, че е нарушено правото на Общността относно държавните помощи. Става дума за 
изкупуването на електрическата енергия от Националната електрическа компания от двете американски топлоцентрали - 
"AES Гълъбово" и "Контур Глобал"- Марица-изток 3". Държавата изкупува тока на фиксирани цени, които са по-високи от 
пазарните заради договор от 2001 г.Подобни констатации бяха вече установени и от Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК) в нейно решение от 3 юли 2013 г., както и от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (сега КЕВР), която 
също сезира за държавна помощ Европейската комисия. 
Работодателите настояват комисарите от ЕК да установят нарушението, както и да предоставят информация за хода на 
процедурата по сигнала за същите нарушения, изпратен от КЕВР. Това ще даде възможност българската страна да 
предовогори условията по изкупуване на тока от двете централи, пише "Стандарт". 
Четирите организации, които организират голям протест срещу високите цени на тока за бизнеса на 30 септември в София, 
искат и въвеждането на мораториум върху задължителното изкупуване на ток по преференциални цени. Той трябва да 
важи за обекти, които са въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г. Работодателите не пропускат за пореден път да 
поискат оставката на шефа на КЕВР Иван Иванов. 
Четирите организации поканиха официално КНСБ и КТ "Подкрепа" да се включат в протеста срещу високите цени на тока. 
Заради тях анализ на "Ърнст енд Янг" сочи, че на улицата ще останат близо 107 000 души. 
 
dariknews.bg 
 
√ Работодателските организации искат спешна среща с парламентарните комисии 
С официални писма от 12 септември т. г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ се обърнаха към всички парламентарни групи в 43-то 
Народно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика”, съобщават от Българската 
стопанска камара.  
Те настояват също за внасяне, разглеждане и приемане на няколко решения. Това са Решение за мораториум върху 
задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в 
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експлоатация след 1 октомври 2015 г.; Проект на ЗИД на Закона за енергетиката; Проект на ЗИ на Закона за енергията от 
възобновяеми източници, както и предложение за освобождаване на председателя на КЕВР. 
Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на 
народните представители по време на срещите. 
 
 
econ.bg 
 
√ Бизнесът със сигнали до прокуратурата срещу злоупотреби на ВЕИ-та 
Енергийните компании печелят на гърба на потребителите, казват от работодателските организации  
Работодателските организации у нас планират да подадат сигнали до прокуратурата срещу американските централи и 
срещу производителите на зелена енергия. Това обяви в ефира на Нова телевизия председателят на Конфедерацията на 
работодателите и индустриялния капитал (КРИБ) Кирил Домусчиев. 
„Престои да подадем сигнали в прокуратурата. Започваме с два сигнала – първият е кой, как и защо подписа договорите 
за ТЕЦ „Марица 1” и „Марица 3”. Искаме разследване от 2001-ва, когато са подписани договорите, искаме да има наказани. 
Другият сигнал е за злоупотребите с ВЕИ-тата”, обяснява той. 
По неговите думи компаниите в енергийния сектор печелят на гърба на потребителите, тъй като разполагат с достатъчно 
ресурс, който им „позволява всичко“. 
Тази седмица работодателите у нас заявиха, че готвят нов протест за 30 септември заради увеличаването на цена на тока 
за бизнеса. Те настояват председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов да подаде 
оставка. Заедно с това искат да бъдат разкрити собствениците на ВЕИ-тата, чиято енергия се изкупува на преференциални 
цени от държавата. 
„Протестът ще е масов. Аз не виждам нещо да се случва в енергетиката като промяна. Няма проверки, които да въведат 
ред във ВЕИ-тата, договорите с американските електроцентрали уж се предоговориха, но плащаме на старите цени”, смята 
Домусчиев. 
Бизнесът твърди и че икономиката ни ще търпи милиони загуби и освен това ще се наложи да се съкращават служители 
заради поскъпването на електроенергията. 
"Това започва да се превръща в общ проблем и в момента ескалира с това непремерено увеличение на цените от порядъка 
на 15-20%”, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев в интервю в петък. 
Според анализите при сегашната ситуация за една година ще има загубени 106 940 работни места, ако се увеличи цената 
на електроенергията, поясни Велев. Загубите от непроизведена продукция пък ще бъдат над 10 милиарда евро годишно.  
 
 
economy.bg 
 
√ Бизнесът сезира ЕК за неправомерна държавна помощ при задължителното изкупуване на енергия  
Работодателите поканиха синдикатите да се включат в техния протест 
Четирите национално представени работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/, 
Българска стопанска камара /БСК/, Българска търговско-промишлена палата /БТПП/ и Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България /КРИБ/ изпратиха жалба до Европейската комисия /ЕК/. В нея те сигнализират за нарушение 
правото на Общността относно държавните помощи чл. 87, §1 от Договора за създаване на Европейската общност. 
Нарушението се изразява в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българско държавно дружество НЕК ЕАД 
на електрическа енергия, произведена от две частни компании - „Ей и Ес 3С Марица Изток 1” ЕООД и „Контур Глобал 
Марица изток 3” АД. 
В жалбата се посочва, че гореизложените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисия за защита на 
конкуренцията (в нейно Решение №800/03.07.2013, копие от което прилагаме към настоящата жалба), и Държавна 
комисия за енергийно и водно регулиране (сега Комисия за енергийно и водно регулиране) в неин сигнал до ЕК. 
Бизнесът настоява ЕК да установи нарушението и да предостави информация за хода на процедурата по сигнала за същите 
нарушения, изпратен от ДКЕВР. 
Работодателите отправиха и официални покани към КНСБ и КТ „Подкрепа“ да се включат в протеста на 30 септември. 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Работодателите сезираха ЕК за неправомерна държавна помощ за американските ТЕЦ 
Работодателите сезираха Европейската комисия за неправомерна държавна помощ при задължителното изкупуване на 
ток от частни компании. Става дума за т.нар. американски централи "Ей и Ес - Марица Изток 1" и "Контур Глобал - Марица-
Изток 3". Под сигнала са се подписали Асоциацията на индустриалния капитал, Конфедерацията на рабодотателите и 
индустриалците, Стопанската камара и Търговско-промишлената палата. Според четирите организации в случая са 
нарушени европейските разпоредби за държавните помощи. 
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Вестник Дума 
 
√ Работодателите сезираха ЕК за американските ТЕЦ 
Четирите работодателски организации у нас - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, са изпратили жалба до Европейската комисия, с 
която я сигнализират за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи. 
Нарушението се изразявало в неправомерна държавна помощ при изкупуване от държавното дружество НЕК на 
електрическа енергия, произведена от две частни компании - американските "Ей и Ес 3С Марица Изток 1" ЕООД и "Контур 
Глобал Марица изток 3" АД. В жалбата се посочва, че гореизложените проблеми са установени и от български държавни 
органи - КЗК и КЕВР. 
Междувременно с официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ също така са се обърнали към всички 
парламентарни групи в 43-то Народно събрание с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор "Енергетика", 
както и за внасяне и приемане на промени в няколко законопроекта, които нарушават равнопоставеността в отрасъла. 
Припомняме, че по-рано работодателските организации заплашиха с нов протест, този път обединен - в София, ако не бъде 
върната цената на тока за индустрията от преди август и не бъдат изпълнени исканията им. 
 
news.bg  
 
√ Работодателите сезираха ЕК за неправомерна държавна помощ за американските ТЕЦ 
Четирите работодателски организации у нас - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, са изпратили жалба до Европейската комисия, с 
която я сигнализират за нарушение на правото на Общността относно държавните помощи. 
Нарушението се изразявало в неправомерна държавна помощ при изкупуване от българското държавно дружество НЕК 
на електрическа енергия, произведена от две частни компании - американските "Ей и Ес 3С Марица Изток 1" ЕООД и 
„Контур Глобал Марица изток 3" АД. 
В жалбата се посочва, че гореизложените проблеми са установени и от български държавни органи: Комисията за защита 
на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране. 
Междувременно с официални писма от 12 септември 2015 г. АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ също така са се обърнали към всички 
парламентарни групи в 43-то Нородно събрание, с искане за спешни срещи във връзка с проблемите в сектор „Енергетика", 
както и за внасяне, разглеждане и приемане на: 
- Решение за мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа 
енергия от обекти, въведени в експлоатация след 1 октомври 2015 г.; 
- Проект за изменение на Закона за енергетиката; 
- Проект на изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници; 
- Предложение за освобождаване на председателя на КЕВР. 
Проекти за четирите нормативни документа са подготвени от работодателските организации и ще бъдат предоставени на 
народните представители по време на срещите. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Плащането в брой до 5000 лева 
Финансовото министерство предлага плащанията в брой да се ограничат до 5000 лв., а общините да имат право да облагат 
гражданите с нов данък до 2% от доходите от догодина, съобщи "Телеграф". 
Предложението е записано в проект за промени в закона за корпоративното подоходно облагане и е качена на страницата 
на МФ в интернет. 
Общинските съвети ще имат право всяка година до 31 октомври да определят новия данък със ставка между 0 и 2 процента. 
Той ще влиза в общинските бюджети, но ще се администрира от НАП. 
 
Вестник Труд 
 
√ Проучване на "Труд": 143 000 000 евро щети от руското ембарго  
Най-малко 143 млн. евро са щетите за българския бизнес от руското ембарго за внос на стоки от Европейския съюз, по 
оценки на родни предприемачи и държавни ведомства. От тях поне 93,2 млн. евро са загубите в агросектора, а 50 млн. - в 
машиностроенето. Загуби отчита и туризмът, тъй като гостите от Русия намаляха с 20% това лято. 
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В агросектора най-засегнати се оказват млекопроизводителите, при които щетите се изчисляват на 51 млн. евро. Следват 
производителите на плодове и зеленчуци с 23,5 млн. евро, а загубите на преработвателите на месо и месни продукти са 
18,7 млн. евро. Числата са на Министерството на земеделието и храните, като изчисленията обхващат периода от август 
2014 г. до юли т.г. 
Щетите за родните производители на млечните стоки не идват от нереализиран износ за Русия, а са косвени - пазарът у 
нас се оказа залят от по-евтини млечни продукти от други страни членки на ЕС, които са били произведени за експорт към 
Москва. 
 
√ До 2% нов данък върху доходите  
Общините ще могат да облагат с данък доходите на жителите си. Ставката ще е от 0 до 2% и ще бъде горница над 
събираните от държавата 10%. Това предвижда проект на Министерството на финансите за промени в Закона за 
корпоративното подоходно облагане, с които се изменя й Законът за данъците върху доходите на физическите лица. 
Всяка година до 31 октомври общинските съвети ще определят размера на данъка за следващата година. При липса на 
решение ще се прилага нулева ставка. Постъпленията от налога ще влизат в общинските бюджети. 
Разширяването на приходната база на общините ще създаде възможност за повишаване на ефективността, по-пълно 
съобразяване с местните потребности и предоставяне на повече и по-качествени услуги на населението, твърди 
финансовото министерство. Според неговите експерти новият приходоизточник ще повиши отговорността на местните 
власти за по-ефективно и ефикасно изразходване на средствата при спазване на засилена финансова дисциплина. 
“Законопроектът е положителна крачка, въпреки че нашата идея беше държавата да намали събираната от нея ставка, за 
да не се увеличава данъчното бреме”, коментира изп. директор на Сдружението на общините Гинка Чавдарова пред 
“Труд”. „Сега местните власти не получават никакви приходи от развитието на икономиката и създаването на работни 
места. Общинските съвети ще преценяват размера й в съответствие с доходите на хората”, добави тя. “Хубаво е, че 
промяната се прави преди началото на новия управленски мандат, защото е важно новите управляващи да знаят с какви 
бюджетни параметри ще разполагат”, каза още Чавдарова. 
“Винаги съм подкрепяла реалната децентрализация и възможността част от данъците, които се плащат на териториите на 
общините, макар и малка, да бъде връщана в общините. Какъв ще бъде методът тепърва предстои много да се обсъжда”, 
коментира столичният кмет Йорданка Фандъкова. 
Варненският градоначалник Иван Портних обяви, че промяната дава възможност за гъвкавост на общините, но подчерта, 
че е поел ангажимент да не повишава данъците през 2016 г. “Всичко е въпрос на разчети и на това как се харчат средствата. 
Видя се, че има резерви”, каза Портних. 
 
√ По-малко хора сменят пенсионния фонд 
Намаляват хората, които прехвърлят спестяванията си за втора пенсия от един частен фонд в друг. През първото 
шестмесечие на тази година това са направили 80 395 души. Броят им е с близо 7000, или с 8% по-малък от същия период 
на 2014 г. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор. През второто тримесечие на т. г. обаче пожелалите 
да се осигуряват в друг фонд леко се увеличават спрямо първото. 
При избора на нов фонд осигурените са прехвърлили 174 млн. лв. (за първото полугодие) между деветте универсални 
пенсионни фонда в България. Това е около 2,5% от общия размер на техните активи. Всеки, който е сменил пенсионната 
си компания, е имал в индивидуалната си партида средно 2168 лв. Сумата е с около 100 лв. повече от средното натрупване 
в сметките на всички над 3,4 млн. осигурени за втора пенсия. Това означава, че хората, които избират нов фонд, 
обикновено имат по-големи спестявания. 
При прехвърлянията най-много нови клиенти е спечелил универсалният фонд „ДСК-Родина“ - 10 400. Положителни са и 
резултатите на „Алианц“ и „Ен Ен“ (бившият „Ай Ен Джи“). Останалите шест фонда са загубили повече клиенти от 
новопривлечените. Осигурените в „Съгласие“ са намалели със 7751. Най-много средства са прехвърлени от „Доверие“ - 
24,6 млн. лв. 
Осигурените в професионален фонд също сменят по-рядко пенсионната си компания. От януари до юни това са направили 
5759 души - с 833 по-малко спрямо същия период на 2014 г. 
 
√ Даниела Везиева: Размерът на ДДС се запазва 
Становището на министерството на икономиката е размерът на ДДС да се запази, заяви в Русе зам.министър Даниела 
Везиева. Тя уточни, че има предложения да се промени ставката за някои продукти във фармацията и хранително-
вкусовата ромишленост. Засега "още няма резултат", включително и да падне налогът за книги и вестници. 
"Молдова е привлекателна като икономически партнтьор, защото е държава с почти същата макроикономическа рамка, 
но с еднакъв достъп до пазарите на ОНД и Еевропейския съюз", допълни зам.министър Везиева. На седмото заседание на 
Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество в Кишинев е подписан протокол 
за споразумение в науката и образованието, инвестиции и туризъм, транспорт и ИТ-сектор. Молдова е много 
заинтересована от развитите информационни технологии в България, включително и в хранително-вкусовата 
промишленост. 
Даниела Везиева се срещна в Русе представители на местния бизнес и представи новия регионален координатор на 
Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия /ИАМСП/ за Северен централен район. Агенцията създава 
собствена регионална мрежа и центрове в страната, за да подпомогне развитието на бизнеса. Зам.министър Везиева 
разясни и работата по ОП "Иновации и конкурентоспособност". 
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√ България трябва да усвои 1,665 млрд. евро или ги губи 
По-малко от четири месеца преди края на стария програмен период на еврофондовете у нас, България има да усвоява 
1,665 млрд. евро или ще ги загуби. Това става ясно от изпълнението на Оперативните програми за програмен период 2007-
2013 г., който приключва в края на 2015 г, предаде БГНЕС. 
Нивото на усвояемост към 31 август 2015 г. е 85,10%, а не както преди две седмици бе обявено 93 на 100. При това става 
въпрос за реално изплатени суми, т.е. част от средствата още не са възстановени от ЕК. 
Според справката на Управляващите органи на европрограмите Брюксел за момента е признал за усвоени от България 
79,44%. Страната ни е на 24-то място от 28 страни-членки на Европейския съюз по темп на усвояване на еврофондовете от 
стария програмен период, показват данните на Генерална дирекция “Регионална политика”. 
В последната справка, която е публикувана в петък, управляващите дори са направили опит за изкуствено завишаване на 
процента на усвояемост. Размерът на четири от европрограмите е намален със стойностите, които България не е успяла да 
усвои в края на 2013-та и 2014-та години. 
От изчисленията става ясно, че страната ни не е успяла да се справи с усвояването на малко над 105 млн. евро, които не са 
получени от Брюксел. Според данните за получени траншове от Брюксел, само една от българските европрограми за 
периода 2007-2013 е преминала границата от 90 на сто усвояемост към 31 август т.г. Това е Оперативна програма “Развитие 
на човешките ресурси”, която е с усвояемост от 95% или 980 млн. евро получени от ЕК. Три са програмите с усвояемост от 
над 80 на сто – ОП “Конкурентноспособност” с 86,26%, ОП “Административен капацитет” с 84,71% и ОП “Техническа 
помощ” с 84,19%. 
Две програми са с ниво на усвояемост от над 70 на сто – ОП “Транспорт” с 78,35% и ОП “Регионално развитие” с 72,34%. 
Към края на август Европейската комисия е признала за правилно усвоени 65% от средствата по ОП “Околна среда”. Малко 
повече от 100 дни преди края на програмния период нивото на усвояемост на земеделските и рибарски фондове е 82%. 
В петък стана ясно, че под риск от загуба са 178 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони. От членството на 
България в ЕС на 01 януари 2007 г. досега по еврофондовете са разплатени 9,5 млрд.евро. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Пасивното управление на Сребърния фонд отново го оставя почти без приходи 
За тази година единствените постъпления в него са 88.6 млн. лв., преведени през второто тримесечие  
Сривът на международните капиталови пазари през последните седмици и намалените лихви по банковите депозити по 
никакъв начин не са засегнали Сребърния фонд, чиято цел е да "подпомага и гарантира устойчивостта на държавната 
пенсионна система". Това показва редовният му отчет към края на август, в който се вижда, че както и в предишни години, 
фондът няма абсолютно никакви приходи от лихви. Причината да няма загуби е липсата на инвестиции – всичките 2.534 
млрд. лв. са на депозит в БНБ и не носят никакви лихви. 
Ако бюджетът даде 
За тази година единственият му приход са 88.6 млн. лв., преведени през второто тримесечие. По закон във фонда отиват 
приходите от приватизация, ако не е направена през Държавната консолидационна компания, влизат и постъпления от 
такси и концесии, както и бюджетен излишък за годината. Предвид липсата на излишъци и слабата приватизация 
Сребърният фонд няма кой знае какви приходи в последните години. В следващите месеци може да се очакват 
постъпления в него, но те ще бъдат свързани с прехвърляне от частната към държавната пенсионна система. С промените 
в Кодекса за социално осигуряване желаещите да се откажат от допълнително осигуряване в универсален фонд могат да 
преминат изцяло към държавната система. Парите от личните им партиди ще бъдат внасяни в Сребърния фонд (точното 
му име е Държавен фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система), където персонални сметки 
няма. 
Историческо бездействие 
През миналата година фондът има 113.4 млн. лв. вноски, които са трансфер от бюджета. Сумата е наполовина по-малко от 
тази през 2013 г. и близо три пъти под стойността от 2012 г. Последната година, в която са получавани приходи от лихви, е 
2011 г. По закон фондът има управителен съвет, в който влизат министрите на финансите, на труда и социалната политика, 
представители на работодатели и синдикати. Те трябва да одобряват инвестиционна стратегия на фонда, инвестициите на 
парите му, критерия за избор на банки, в които се правят депозити, да правят разчети на очаквана доходност, както и да 
наемат портфолио мениджъри, които оперативно да се занимават с инвестициите. Досега за съществуването му от 2008 г. 
насам нищо подобно не се е случило. 
Парите във фонда ще могат да се използват през 2018 г., за да покриват големите дефицити в държавната пенсионна 
система, или поне това беше първоначалната идея. С темпа на натрупване на средства и с растящите дефицити, ако не се 
направят кардинални промени, парите ще стигнат за запълване на дупката на Националния осигурителен институт за по-
малко от година. 
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Постъпления в Сребърния фонд (в млн. лв.) 

Период  Приходи от бюджета  Приходи от лихви  

2010 57.18 3.4 

2011 82.84 10.03 

2012 310.14 0 

2013 245.13 0 

2014 113.42 0 

I.-III.2015 0 0 

IV.-VI.2015 88.62 0 

VII-VIII.2015 0 0 

Общо пари във фонда 2534.05   

Източник: Министерство на финансите    

 
 
√ Първи спад при износа към ЕС за тази година 
Банковата ваканция в Гърция и поевтиняването на еврото са сред основните прични за слабото представяне на 
българския износ през юли 
Общата стойност на българския износ се е увеличила само с 2% през юли до 4.1 млрд. лв., показват предварителните данни 
на Националния статистически институт (НСИ). Това е най-слабият годишен ръст, регистриран през 2015 г., и се дължи 
изцяло на свиването на продажбите към държавите от Европейския съюз. На годишна база спадът там е 0.7%, което пък е 
първият негативен резултат за последните осем месеца. За свиването през седмия месец на годината обяснение можем 
да търсим в Гърция, където точно през този период икономическата и финансовата ситуация бе най-тежка и дори се стигна 
до банкова ваканция. 
Сътресенията при южната ни съседка се отразиха на стойността на европейската валута, която отново поевтиня спрямо 
долара. През юли средният курс падна под 1.1 долара за евро. Това намалява покупателната способност на европейските 
ни партньори, които трябва да заделят все повече ресурс при търговията с трети страни. Валутният курс може да обясни и 
значителния ръст към трети страни - над 7%, тъй като там търговията ни е в долари. 
Към всичко това трябва да добавим и продължаващото поевтиняване на суровините по световните борси. Въпреки опитите 
за преориентиране по-голямата част от българския износ е мед, нефт и нефтени продукти, както и зърнени култури. 
Гръцки проблем 
Данните на НСИ към юли не показват стойностния обем на износа към отделните държави от ЕС и не може да се каже с 
колко е намаляла търговията ни с Гърция. Свиване определено ще има, тъй като в страната бе въведена банкова ваканция, 
която продължи в суровия си вариант от края на юни до 20 юли. Гражданите и фирмите имаха достъп до едва 60 евро на 
ден (420 евро на седмица). Първоначално капиталовото ограничение трябваше да действа само една седмица, но в крайна 
сметка продължи три. Реално в този период не е било възможно да постъпват плащания по банков път между гръцките 
клиенти и българските доставчици. 
В периода 2009 – 2014 г. стойността на износа в посока Гърция е около 3 млрд. лв. годишно, като колебанията през годините 
са съвсем малки. Въпреки липсата на растеж в този период южната ни съседка продължава да е петият най-голям пазар в 
ЕС за български стоки. Статистиката дори показва, че през първите шест месеца на 2015 г. има значителен ръст спрямо 
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същия период на миналата година – 9.8% до 1.46 млрд. лв. Официалните данни за търговските отношения между България 
и държавите от ЕС към края на юли ще бъдат обявени от НСИ след месец. 
Трети страни 
Добрата новина през юли определено са резултатите от търговията с държавите извън Европейския съюз. През юли 
годишният ръст надхвърли 7%, а за седемте месеца – 8.3%. Статистиката показва, че има увеличение към почти всички 
държави, а към основните ни търговски партньори ръстовете са значителни. Изключенията са Сингапур, където изнасяме 
основно нефт и нефтопродукти, и Русия, която изпитва сериозни икономически проблеми. Спадовете там са съответно 25% 
и 20%. 
За периода януари – юли към Турция, която е втората най-сериозна дестинация за българските стоки след Германия, 
годишното увеличение е 6.5%. Близо 14% е ръстът към Китай, Македония – 7.5%, и САЩ – 26%. Ако темповете, с които 
нараства българският износ отвъд Атлантика, се запазят, скоро Съединените щати ще надминат Руската федерация по 
стойност на износа ни. Добрата новина е, че българският експорт към Украйна се възстановява и за седемте месеца ръстът 
е близо 75% до 242 млн. лв. Към края на юли износът за Египет расте със 71.4% до 364.9 млн. лв., а обемът на експорта към 
ОАЕ възлиза на 255.7 млн. лв. Статистиката на НСИ дори регистрира 128.3% ръст на износа за Иран до 192.7 млн. лв. 
Какво изнасяме 
Продължава тенденцията износът на България към трети страни да са различни минерални горива и масла (най-вече 
нефтени), мед и електрически машини. Едно от притесненията, свързани с борсовия срив в Китай и отслабването на 
икономиката, е износът на суровини в тази посока. 
За седемте месеца на 2015 г. има над 240% ръст на растителни мазнини към държавите извън ЕС до 88.4 млн. лв. От експорт 
на храни и живи животни са влезли близо 1 млрд. лв., или с около 30% повече от миналата година. Спад има при горивата, 
но това изглежда нормално на фона на падащите цени. Само през юли стойността на петрола сорт брент падна с близо 
15%. 
Ако погледнем данните за всички държави (заедно с ЕС), които обаче са налични само към юни, най-много расте износът 
на машини и превозни средства – с 15% до 4.8 млрд. лв. Горивата отново падат – с 1.2%, а понижение има още при 
безалкохолните и алкохолните напитки и при тютюневите изделия – с 2.4%. За сметка на това растителните мазнини растат 
с 31.1% до 240 млн. лв., при суровините има ръст от 15% до 1.5 млрд. лв., а при храните и живите животни – 16% до близо 
2 млрд. лв. 
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√ Малкият бизнес в Европа с частична победа за ДДС 
ЕК ще предложи минимален праг, под който компаниите не са длъжни да се регистрират по ДДС 
Малкият бизнес в Европейския съюз, който се бори за промени в правилата за ДДС, записа частична победа, след като 
Брюксел обяви, че ще предложи изключения за най-малките фирми, които търгуват в рамките на общността, пише Financial 
Times. 
Промяната 
Системата Vatmoss (абревиатура от VAT mini one-stop shop) за деклариране и плащане на данъка цели да възпре 
технологичните компании от укриване на ДДС, като регистрират електронни продажби в страни като Люксембург. Такива 
данъчни убежища обаче привличат и стотици хиляди еднолични търговци, които продават всичко - от приложения за 
смартфони до конци за гоблени. Мнозина от тях спряха напълно електронните си продажби с мотива, че не могат да 
определят къде се намират клиентите им. 
Еврокомисията потвърди, че ще предложи минимален праг, под който компаниите не са длъжни да се регистрират по ДДС, 
но още не е уточнила какъв ще е той. Ако например във Великобритания една компания трябва да има 82 хил. паунда 
годишен оборот, за да се регистрира задължително по ДДС, в България този праг е 50 хил. лв. В България също имаше 
предложения малките компании да не се регистрират по ДДС, но то не се приема от водещата партия в правителството 
ГЕРБ. 
Общо в 28-те еврочленки има 70 ставки на ДДС. Компании като Amazon осъществяваха доскоро продажбите си през 
Люксембург, което струваше на другите страни милиони в пропуснати приходи. Брюксел смята, че с новата мярка 
еврочленките ще могат да получат общо 3 млрд. евро годишно. 
Дълго време за приемане на законодателството 
Клер Йоса, бизнес ментор, която продава онлайн курсове и книги, приветства решението, когато то беше обявено миналата 
седмица в Дъблин. Тя обаче предупреждава, че много фирми може да затворят, преди то да влезе в сила. 
"Законодателният процес може да отнеме години. Дигиталният пазар може да загине дотогава." 
Самата Йоса се е принудила да прекрати продажбите извън Великобритания. "Пасивните ми приходи се изпариха", казва 
тя. Нейната група иска финансова амнистия от 100 хил. евро годишно за малките фирми, преди общият минимален праг 
да стане реалност. 
Около 78% от британските фирми са платили общо едва 1% от всички събрани през първата четвърт на годината данъчни 
приходи в страната, сочат официалните данни. 
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На Брюксел предстои тепърва да убеди еврочленките, които досега блокираха плановете за минимален праг. "Все още сме 
на мнение, че прагът е добра идея", казва говорител на комисията. Национални правителства, включително британското, 
се изказаха в подкрепа на новите правила и ги одобриха единодушно." 
Според Ричард Аскуит, вицепрезидент на компанията за данъчни услуги Avalarа, еврочленките сега са осъзнали, че 
отхвърлянето на прага преди е било грешка. Аскуит посочва, че много по-малко фирми използват Vatmoss от очакваното. 
Едва 12 хиляди са се регистрирали към август при прогнози за един милион. 
Йоса смята, че сега много търговци са принудени за плащат комисиони на онлайн платформи за продажба, които ползват 
Vatmoss, като например Apple и Google. "Едрият бизнес обича Vatmoss, защото той улеснява нещата", отбелязва тя. 
 
√ Месечният оборот на Българската фондова борса е паднал със 77% за година 
Разпродажбите на международните пазари не засегнаха този в София 
Отново рекордно слаб оборот отбеляза Българската фондова борса (БФБ) през август след силното понижение и през юли. 
През изминалия месец общата стойност на сделките на регулирания пазар е бил едва 9.29 млн. лв. Това е 77% спад в 
сравнение със същото време на миналата година и една трета по-ниско от този през юли. За юли намалението на годишна 
база беше 38%, което показва, че търговията все повече замира. 
Допитване на "Капитал" сред участници на пазара през миналата седмица показа, че няма очаквания за възстановяване 
на обемите на търговията и за покачване на индексите до края на годината. 
Ваканция, но и тогава се търгува 
Дори ваканционните настроения не могат да бъдат извинение за слабото представяне, ако погледнем годишните разлики. 
Освен това краят на август донесе силни спадове и разпродажби на международните борси, тръгнали от притеснения за 
китайската икономика. Това може и да не беше добра новина за инвеститорите, защото имаше доста сериозни загуби, но 
търговията на другите пазари определено не беше замряла. В България международните тенденции така и не се отразиха 
– нито загуби имаше, нито активна търговия и разпродажби. 
Единственият пазар, на който има ръст в оборота, е този на компенсаторните инструменти. Те се използват за плащания 
при приватизация и търгове за държавни земи. Заедно с обемите на търговия е паднала и пазарната капитализация – с 
близо 17% за година, до 3.5 млрд. лв. По отношение на представителността най-голям дял от капитализацията е включен 
в индекса BG40 – в него влизат 40 компании. В останалите индекси те са по-малко, но поне по правилата за включване на 
дружества те са по-представителни. Компаниите от BG40 са 87% от капитализацията на БФБ, а от BG TR30 са 74%. За Sofix, 
най-стария измерител, който следи "сините чипове", делът е 60%. 
Ликвидност 
Най-ликвидните компании през август са били "Химимпорт", свързаната с него Централна кооперативна банка, фондът за 
земеделска земя "Адванс терафонд", по-назад са останали "Софарма" и Първа инвестиционна банка. Посредникът с най-
много сделки и най-висок оборот за миналия месец е "Карол". По брой сделки следва "Елана трейдинг", но по оборот на 
второто място го изпреварва "Първа ФБК". 
В последната търговска сесия на БФБ в петък оборотът за деня беше едва 568 хил. лв. В добрите години на капиталовия 
пазар той беше по няколко милиона. По-голяма част от петъчния оборот беше от сделки с акциите на "Трейс груп холд". 
Общо 47 300 книжа смениха собственика си при цена 6.50 лв., с 1.4% ръст спрямо предишната сесия. Отделно от основния 
пазар БФБ организира и алтернативен сегмент за акциите на слабо търгувани дружества. 
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√ БЕХ няма да плаща дивидент на държавата и за 2015 г. 
Банките се интересуват от финансовата стабилност на холдинга 
Българският енергиен холдинг (БЕХ), който обединява десетте основни държавни енергийни дружества в страната, няма 
да внесе дивидент в националния бюджет за 2015 г., а със средствата вероятно отново ще бъде увеличен капиталът му. По 
този начин държавата ще подпомогне БЕХ, който се готви да вземе заем за 650 млн. евро и да емитира облигации на 
същата стойност, с което финансовата му задлъжнялост значително ще нарасне. Това става ясно от отговорите на 
постъпилите запитвания във връзка с публикуваната на 3 септември покана за участие в конкурс за избор на финансираща 
институция за предоставянето на заем, който ще бъде използван за покриване на задълженията на Националната 
електрическа компания към двете американски централи – "Ей И Ес ЗС Марица-изток 1" и "КонтурГлобал Марица-изток 3". 
Te са в размер на приблизително 900 млн. лв., но с останалите средства холдингът има намерение да покрие задълженията 
на НЕК към други производители, както и да подобри финансовата си ликвидност. За намирането на средствата холдингът 
обяви процедура и за избор на финансов консултант, който да емитира облигации на същата стойност и да предостави 
мостово финансиране. В края на миналата седмица енергийният министър Теменужка Петкова съобщи, че големи банки 
вече са заявили интерес да кредитират БЕХ. 
Капиталът на БЕХ беше увеличен в края на юли с близо 240 млн. лв. със средствата от индивидуалната печалба за 2104 г. с 
решение на министъра на енергетиката. С това увеличение капиталът на дружеството стана общо 3.188 млрд. лв. На 
консолидирано ниво обаче дружеството реализира загуба за миналата година в размер на 274 млн. лв., което е увеличение 
от 13 пъти спрямо 2013 г. 
През 2014 г. БЕХ плати на държавата само 20.508 млн. лв., тъй като с постановление на Министерския съвет беше решено, 
че отчисленията към бюджета ще бъдат 70% от консолидираната печалба. Така с останалите средства от индивидуалната 
печалба беше увеличен капиталът му. 
Финансова стабилност? 
Основните въпроси, от които потенциалните банки - кредиторки на Българския енергиен холдинг (БЕХ), се интересуват, са 
финансовата стабилност на държавната мегаструктура и подкрепата от страна на държавата. Сред конкретните въпроси 
към БЕХ са дали държавата ще предостави гаранция за заема. От холдинга обаче посочват, че към настоящия момент няма 
такава и офертите трябва да са на необезпечена основа. За първи път официално това беше съобщено от министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова през август пред журналисти. Основният проблем за предоставянето на гаранцията е, че 
държавният бюджет за 2015 г. не е предвидил такава. Потенциалните кандидати в процедурата се интересуват и как 
държавата ще гарантира, че общото финансово състояние на БЕХ ще се подобри. Отговорът на холдинга е, че това може 
да се гарантира от последните законодателни промени, които бяха приети. Едно от тях е задължението производителите 
на електроенергия да внасят 5% от приходите си във фонд "Сигурност на електроенергийната система", както и орязването 
на плащанията за енергията по преференциални цени. От БЕХ все пак посочват, че все още е много рано да се отчете 
икономическият ефект от ценовото решение на регулатора, което влезе в сила от 1 август. 
Банките се интересуват и от кредитния рейтинг на БЕХ, който през март тази година беше намален от международната 
рейтингова агенция Fitch с една степен до BB, а перспективата беше променена на отрицателна най-вече заради 
нарасналия дефицит в Националната електрическа компания (НЕК). От БЕХ очакват прегледът на агенцията за средата на 
годината да бъде публикуван на 18 септември.  
Делата на Европейската комисия (ЕК) срещу БЕХ заради съмнения за злоупотреба с господстващо положение на газовия 
пазар и това на руската "Атомстройекспорт" срещу НЕК за 1 млрд. евро заради проваления проект "Белене" очаквано също 
интересуват банките. От БЕХ обаче отказват да дадат повече информация за техния ход. Резултатите от второто обаче се 
очакват скоро, а ако НЕК загуби, това със сигурност няма да повлияе добре на пласирането на облигационната емисия.  
От отговорите на БЕХ става ясно също, че заемът трябва да бъде усвоен до първата половина на ноември. Причината за 
бързането е, че условията по споразуменията между НЕК и двете американски централи за предоговаряне на 
дългосрочните им договори (едно от които е изплащането на задълженията на НЕК) трябва да бъдат изпълнени до края на 
ноември. Специално в споразумението с "КонтурГлобал" дори има клауза, която предвижда неговото автоматично 
разваляне, ако НЕК не се изплати до края на ноември. Изпълнителният директор на компанията Гари Лесли дори 
коментира през миналата седмица, че има опасност от недостиг на въглища и електроенергия, ако НЕК не се издължи на 
двата американски теца до 30 ноември.  
Вече има заявен интерес от банки 
Има заявен интерес от големи банки да отпуснат кредита, с който НЕК ще може да разплати задълженията си. Това заяви 
в събота в Бургас министърът на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от БНР. 
"В момента, в който тези средства се влеят в сектора, това ще отпуши системата, ще даде възможност мините да се 
разплатят със своите доставчици, да покрият свои други задължения, да извършат инвестиционни разходи, които са 
изключително важни за сектора. И се надявам нещата да добият едно положително развитие. Надявам се до месец–месец 
и половина да имаме резултат от процедурата, която Българският енергиен холдинг провежда. Да ни бъдат предоставени 
условия, които са най-изгодни, така че да не се допуска оттук нататък по-голямо финансово натоварване на системата от 
това, което всъщност тя може да понесе", обясни Петкова. 
И синдикатите на протест за цената на тока 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще подкрепи протеста на работодателските организации, 
които настояват за връщане на цената на електроенергията на нивата отпреди 1 август, когато беше взето последното 
ценово решение. Това съобщи в петък вицепрезидентът на синдиката Чавдар Христов в Ловеч. Оттам обаче все още не са 
взели решение дали ще протестират заедно с работодателите на 30 септември, или ще организират свой протест. В края 
на юли те протестираха в София заедно заради очакваното поскъпване на електроенергията. 
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Вестник Сега 
 
√ 58 млн. лв. иска военното министерство заради вдигането на минималната заплата 
58 млн. лв. ще са нужни на Министерството на отбраната само за покриване на увеличението на минималната заплата от 
380 на 420 лв. според средносрочната бюджетна прогноза за тригодишния период от 2016 до 2018 г. Това става ясно от 
писмен отговор на военния министър Николай Ненчев на питания на депутати, цитиран от БГНЕС. 
За горива и за стартиране на изпълнение на проекти от "Програмата за развитие на отбранителните способности 2020" 
ще са необходими над 50 млн. лв., които трябва да бъдат утвърдени от правителството, и над 100 млн. лв. от парламента. 
През 2016 г. ще са нужни и 60 млн. лв. за погасяване на задълженията на Военномедицинска академия и още общо 40 
млн. лв. за 2017 и 2018 г. 
67 млн. лв. ще трябват за изпълнение на задължения на страната ни по хармонизиране на радиочестотния спектър. В 
тази сума не са включени планираните и неосигурени за 2014 г. и 2015 г. пари. За да бъде завършена дейността по 
изграждане на комуникационната и информационната система на армията до края на 2024 г., са нужни общо 87 667 000 
лв. "Това са финансови средства за изграждане на единната стационарна комуникационна мрежа и информационна 
среда за осигуряване на МО и БА със съвременни електронно-съобщителни услуги, технологично съвместими със 
системите на НАТО и тези на страните членки на олианса", мотивира необходимостта от средствата Николай Ненчев. 
 
√ България отказа да премахне независимия одит за малките предприятия 
От финансовото министерство изтъкват, че едва 100 компании у нас отговарят на европейските дефиниции за 
средни и големи фирми 
Въпреки препоръката на ЕС държавите да облекчат максимално административната тежест върху малкия и средния 
бизнес, България не е посмяла да премахне изцяло задължителния независим финансов одит за малките предприятия. 
Част от малките фирми у нас и занапред ще подлежат на задължителен финансов одит, макар че директива на ЕС позволява 
това изискване да отпадне. Няма разчети колко фирми засяга запазването на по-строг регламент и колко ще им струва. 
Това стана ясно при дебатите по внесения от Министерския съвет изцяло нов законопроект за счетоводството, гласуван на 
първо четене в бюджетната комисия. Законът се променя основно именно заради нови европейски директиви в областта 
на счетоводството. 
Съгласно действащите в момента правила Европа счита за малки всички фирми, които не надхвърлят два от три прага - за 
нетен оборот от 8 млн. евро, обща сума на баланса от 4 млн. евро и среден брой на служителите през съответната година 
50 души. Държавите - членки на ЕС, имат право да освободят тези фирми от задължителен независим одит на годишния 
финансов отчет, защото се приема, че при тях това може да представлява значителна административна тежест. 
България е била против тези текстове при обсъждането на директивата и е предпочела да не отменя независимия 
финансов одит при част от малките фирми. Той ще се прилага само за фирми, които имат балансова стойност на активите 
над 2 млн. лв., нетни приходи от продажби над 4 млн. лв. и средна численост на персонала 50 души. 
Причината Министерството на финансите да настоява за разделяне на малките фирми на две групи и да се запази 
задължителният независим одит е структурата на икономиката у нас. "Анализите показаха, че едва 100 фирми, обслужвани 
от "Големи данъкоплатци" в НАП, отговарят на критериите за средни и големи фирми и биха подлежали на независим 
финансов одит. За всички останали този контрол следваше да се премахне", коментира Людмила Петкова, началник 
дирекция "Данъчна политика" в министерството. На същата позиция като България при обсъждането на директивата били 
и други членки на ЕС, като Унгария, Чехия и Словакия. 
Няма оценка каква административна тежест остава в сила за тези фирми. Пазарът на одиторски услуги у нас възлиза на 
десетки милиони левове. Все пак новите правила представляват известно облекчение, защото в момента прагът за 
извършване на задължителен независим одит е още по-нисък. Изискването важи за всички фирми, които надвишават 2 от 
3 прага - за стойност на активите до 1.5 млн. лв., за приходи от продажби от 2.5 млн. лв. и средна численост на персонала 
50 души. 
 
√ Износът на България се увеличи с 9.4% за година 
Страната ни обаче губи ключови експортни пазари 
През първите седем месеца на 2015 г. износът на България е пораснал с 9.4% спрямо година по-рано. Това показват 
последните данни на Националната статистика. За периода януари - юли българските фирми са пласирали в чужбина стоки 
и услуги за 26.5 млрд. лв. Сумата е почти толкова, на колкото се оценява износът за първите 8 месеца на 2014 г. - 27.9 млрд. 
лв. 
Най-големият търговски партньор на страната ни остава Германия. За първите 6 месеца стоките, изнесени за там, са на 
стойност 2.892 млрд. лв. Извън ЕС родните стоки се котират най-добре в Турция, за където са изнесени продукти за 2.434 
млрд. лв. 
За първите 6 месеца износът на България за ЕС се увеличава с 12.4% в сравнение с миналата година до 14.2 млрд. лв. 
Германия Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия формират 70.5% от експорта на страната ни за ЕС. 
Износът за страни извън ЕС за първите 7 месеца на тази година се е увеличил с 8.3% спрямо същия период на 2014 г. и е в 
размер на 9.7 млрд. лв. Изнесените за Русия стоки обаче намаляват с 20.1%, или със 116.5 млн. лв., до 463.2 млн. лв. 
Причината за спада е ембаргото, наложено от Русия преди година заради санкциите от страна на ЕС. 
Огромен спад за година има и в износа ни за Сингапур - със 157 млн. лв. до 488 млн. лв. Не е ясно каква е причината за 
спада. Според икономическото министерство основните стоки, които България праща за Сингапур, са нефтени масла. 
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За сметка на това страната ни открива някои нови пазари. За година експортът ни към Иран расте със 128% до 193 млн. лв. 
Българските търговци изнасят за Иран предимно фосфорни торове и цигари. Според данните на статистиката страната ни 
изнася зад океана почти толкова стоки, колкото и за Русия. С над 26% до 439 млн. лв. расте експортът на България за САЩ. 
Интересно е, че въпреки кризата, която разтърси Украйна в последната година, българският бизнес не губи позициите си в 
страната, а дори намира нови. Така за година експортът към Украйна расте със 75% до 142 млн. лв. 
СМЕТКА  
През 2014 г. от страната ни са изнесени стоки за 43.2 млрд. лв. и спрямо 2013 г. експортът намалява с 0.7%, показват 
окончателните данни на НСИ за изминалата година. Въпреки че руското ембарго засегна само половината от 2014 г., 
износът ни към Русия е с 10% надолу до 1.03 млрд. лв. През изминалата година родните търговци са загубили и част от 
испанския пазар - експортът към страната е спаднал с над 10% до 904 млн. лв. 
 
√ Фирми наемат стажанти за директори с 1150 лв. заплата по европрограма 
8000 младежи трябва да започнат работа до края на септември 
Фирми наемат стажанти за директори - младежи до 29 години без опит, на завидната заплата от 1150 лв. Всички разходи 
на работодателите - за възнагражденията, социалните и здравните осигуровки - се поемат от ЕС за шест месеца. 
Процедурата е "Младежка заетост", финансира се от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" и според 
правилата й заплатата за младите хора трябва да е в размер на минималния осигурителен доход за съответната 
икономическа дейност. Затова и няколко от одобрените от Агенцията по заетостта работни стажантски места са с 
възнаграждение далеч над средното за страната и за ръководни постове.  
Абсурдното е, че стажантите директори трябва да имат задължително наставник, който да ги ръководи през шестте месеца. 
За поста финансов директор например това може да е самият управител или главният счетоводител, обясниха от Агенцията 
за заетостта, които ръководят схемата. Изискванията за наставника са той да е на трудов договор и да има поне три години 
опит по съответната специалност, за която ще помага на младежа. 
Така за 1150 лв. габровска фирма ще си назначи стажант за поста търговски директор. Фирма от Велико Търново - "Аглика 
Комерс", е одобрена с две стажантски места - за шеф на маркетинг отдел и за мениджър покупко-продажби, като и двете 
позиции са със заплата от 1150 лв. Ботевградска фирма също търси шеф на отдела си за продажби и маркетинг със същото 
възнаграждение. Ловешка фирма има по две одобрени места за три позиции - експерт продажби, инженер-механик и 
технически сътрудник. Фирма "Кимпо" в Гоце Делчев е одобрена с две места - за управител продажби и маркетинг за 1150 
лв. и за счетоводител с 840 лв. Всички те са със заплата от 950 лв.  
В Русе пък се търси стажант за финансов директор за 902 лв. месечно. Справка в регистрите показва, че самата фирма - 
"Метаморфозис 87", е собственост на младеж по критериите на програмата - Мартин Попов е на 26 години, едноличен 
собственик. Фирмата му е с широк обхват на дейност - от фотоуслуги за населението, фотореклама, счетоводни услуги, 
хотелиерство, туризъм, недвижими имоти, пчели и рибни продукти, гъби, охлюви, експлоатация на заведения за 
обществено хранене и много други.  
Агенцията по заетостта подбира безработните младежи - те трябва да са до 29 г. и да са регистрирани в бюрата по труда. 
С предимство са младите, които имат регистрация от над 3 месеца, обясниха от АЗ. Освен това кандидатът не трябва да е 
работил през последните 12 месеца във фирмата. Ако на интервюто обаче работодателят и кандидатът за съответната 
позиция не се харесат, фирмата може да избере сама кого да назначи, стига да отговаря на изброените условия. 
Фирмите са поискали да наемат стажанти на разнообразни позиции - свободни места има за пекари, готвачи, продавачи, 
сервитьори, бармани, геодезисти, счетоводители, камериерки, рехабилитатори, заварчици, шлосери, бояджии и пр. 
Заплатите варират между 380 лв. (за технически сътрудник) до 840 лв. за счетоводители и специалисти продажби.  
УСЛОВИЯ 
Схемата е за 35 млн. лв. и се очаква да стигне за наемането на 8040 млади хора. Има две възможности за наемането им - 
като стажанти и на обучение по време на работа. Ако след изтичане на шестте месеца субсидиран период работодателят 
подпише безсрочен договор с младия служител, разходите му за социални и здравни осигуровки ще се покрият още за 
шест месеца. И при двете възможности е задължително работодателят да осигури наставник на младежа, но при 
стажуването разходите за наставника не се поемат от оперативната програма. При обучението от Брюксел се поемат до 
90% от минималната заплата и осигуровките. Тук се поема заплащането за наставника - половината от минималната 
заплата. И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от града, в който е фирмата, се осигуряват 
средства за транспорт за първия месец.  
Справка на АЗ показва, че назначените към момента младежи са 1452. От тях стажанти са 685, а назначени на обучение - 
767. 2460 работодатели са поискали разкриване на 6977 места, тоест остават около 1000 места. Срокът за заявките е краят 
на септември, а за одобрението на местата - месец след това. 
 
√ Общините ще могат да облагат допълнително гражданите 
Всяка община да може да облага допълнително хората, които са с адресна регистрация на нейна територия. Това предлага 
Министерството на финансите, което пусна за обществено обсъждане промени в няколко данъчни закона. Ставката ще се 
определя с решение на общинския съвет всяка година и ще е между 0 и 2%. Ако предложението бъде одобрено, всяка 
община ще може да облага хората, които са с адресна регистрация на нейна територия. Ставката ще се определя с решение 
на общинския съвет всяка година и ще е между 0 и 2%. За да не се натоварват допълнително общинските администрации, 
налогът ще се събира от НАП и ще постъпва в техните бюджети, се обяснява в мотивите към законопроекта. Според тях 
това е реална стъпка към децентрализация и ще насърчи общините да провеждат по-ефективна политика и да защитават 
интересите на гражданите. Подобни идеи се обсъждат от години, но за първи път се материализират в конкретно законово 
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предложение. От обясненията на финансовото министерство не става ясно дали общинският данък ще е за сметка на 
орязване на ставката за задължения към НАП, или ще е добавка към нея. 
Таванът за плащанията в брой да бъде намален от 15 000 на 5000 лева, предлага Министерството на финансите (МФ). Това 
е записано в преходните и заключителни разпоредби в проект за промени в Закона за корпоративното подоходно 
облагане, които бяха разпространени за обществено обсъждане в събота. Намаляването на сумата за кешови сделки ще 
стане с промяна в Закона за ограничаване на плащанията в брой. 
Новият праг на плащанията в брой ще помогне в борбата със сивата икономика, пише в мотивите на МФ. Той е в 
съответствие с наложилата се практика в страните от ЕС, където прагът за плащане в кеш се ограничава в диапазона от 2000 
до 3000 евро, посочват експертите на министерството. 
Предложението на МФ е на територията на България плащанията да стават само чрез превод или внасяне по платежна 
сметка, когато са на стойност, равна или надвишаваща 5000 лв. Задължително по банков път ще се плаща и когато сумата 
е под 5000 лв., но е част от договор, който надхвърля определения минимален праг. Ограничението ще важи и за плащания 
в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност надхвърля 5000 лв. по курса на БНБ за съответния ден. 
Самият проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане трябва да въведе някои европейски правила. 
Той въвежда обща система за облагане на дружества майки и дъщерни дружества в различните страни от ЕС. Предвидени 
са и промени при държавните помощи за регионално развитие, които също ще подлежат на данъчно облекчение. 
ОЩЕ НАЛОЗИ 
С промяна в Закона за местните данъци и такси нивите, които са в строителните граници на населените места, но не са със 
сменено предназначение, ще се облагат с данък върху имоти. Според експертите на финансовото министерство така ще 
има равнопоставеност с лицата, които вече са променили статута на земите си. С друга промяна от данък върху 
недвижимите имоти ще бъдат освободени сгради, които са получили сертификат за енергийна ефективност. 
 
√ САЩ и Канада не се изплашиха от въвеждане на евровизи заради България 
САЩ и Канада изобщо не реагираха на заканата, че може да им бъдат въведени реципрочни визи за целия Европейски 
съюз, ако не свалят визите за България и още няколко членки на ЕС. И двете страни продължават да настояват, че докато 
не падне процентът на откази, нито една държава няма шанс да се сдобие с безвизов режим. 
"Ако САЩ и Канада не премахнат визите за български граждани, Европейската комисия ще трябва да спази изискването по 
Механизма за реципрочност и ще трябва да въведе визи за американски и канадски граждани за пътуване в целия ЕС", 
обяви преди дни българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. По негови думи това би било "категоричен знак, че 
всички държави - членки на ЕС, независимо от своята големина трябва да бъдат третирани еднакво и да се ползват с 
еднакви условия за пътуване в САЩ и Канада". Радев допълни, че Механизмът за реципрочност е изключително важен 
инструмент на солидарност спрямо държави като България, които от години се опитват да постигнат безвизов режим, но 
срещат различни пречки. Към момента и двете отвъдокеански страни не дават знак, че имат готовност да се подчинят.  
Основната пречка за отпадането на американските визи за български граждани е процентът на отказите, като държавата 
ни с нейните 15% откази е над максимално допустимите 3 на сто. България не отговаря и на изискванията на Канада, където 
е постигнала 16% откази при максимални 4 на сто.  
През изминалата седмица Европейската комисия е информирала членовете на Комисията по правосъдие и вътрешен ред 
в Европейския парламент за прилагането на Механизма за реципрочност, приет през 2013 г., съобщиха от пресцентъра на 
ГЕРБ. Механизмът предвижда Европейският съюз да въведе визи 24 месеца след неговото активиране за гражданите на 
трети страни, които дълго време изискват визи за някоя държава членка, въпреки че те самите се ползват с безвизов режим 
в рамките на целия ЕС. По този начин се гарантира еднакво отношение към всички държави членки. 
 
Вестник Монитор 
 
√ 100 работодатели на прокурор за скрити осигуровки 
Грозят ги до 8 години затвор 
Всеки осми по морето – без договор  
Най-малко 100 работодатели отиват на прокурор. Укриването на здравни и социални осигуровки в големи размери вече 
се наказва със затвор. След промените данъчни служители звънят по телефона или се срещат лично с работници, за да ги 
питат дали бившият или настоящият им шеф ги осигурява на по-малко от реалната заплата. По този начин вече са събрани 
доказателства за поне 100 работодатели, които ще бъдат изпратени на прокуратурата. По време на проверките са 
разпитани 3 хиляди служители. 
„Съвсем не изненадващо, голяма част от тези хора потвърждават, че са работили на по-големи заплати от осигуряването, 
готови са да сътрудничат, писмено, на данъчните власти", коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров. 
Хората, с които приходната агенция избира да се свърже, са предимно с вноски на минималния праг за длъжността. Другата 
група са хора на 4 часов работен ден, зад който често се маскират всъщност 8 часа труд. 
"Всеки в последните години пробваше как да излъже държавата, крайно време е държавата да въведе строги мерки и 
правила", заяви Валери Апостолов от КТ „Подкрепа”. За първите 6 месеца на годината от осигуровки в Осигурителния 
институт са влезли 115 милиона лева повече от предвиденото, включително и заради по-строгите наказания. 
За разлика от шефа, работникът не носи наказателна отговорност за укрити осигуровки. От 2015 г. укриването на здравни 
и социални осигуровки се криминализира. Според новите текстове в Наказателния кодекс, ако размерът на укритите 
вноски за пенсия или здраве е над 3000 лв., наказанието е до 5 години затвор и глоба до 2000 лв. Ако укритата сума е над 
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12 000 лв., виновният се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години и конфискация на имуществото му или на част от 
него. 
В началото на следващия месец се очаква синдикат "Подкрепа" да внесе предложение за затвор и при неизплатени 
заплати. Данните на Инспекцията по труда показват, че за тази година 303 предприятия все още бавят 16 и половина 
милиона лева. 
 
Списание Мениджър 
 
√ НЗОК може да изпита сериозни финансови затруднения в края на годината 
Има риск в края на годината Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да не може да изплаща някои дейности. Това 
заяви в пред „Фокус“ Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. 
Според него дефицитът в бюджета на касата и натрупаните задължения могат да създадат проблеми за цялата здравна 
система у нас. 
„Възможно е в края на годината Здравната каса да не бъде способна да изплаща някои от дължимите суми например към 
аптеки. Това би могло да означава изключително сериозни проблеми както за аптеките, които няма да могат да изпълняват 
дълговете си към дистрибуторите, така и за пациентите, тъй като е възможно някои от аптеките да нямат финансова 
възможност да изпълняват някои от лекарствата за пациенти, например най-скъпите лекарства. За съжаление, това са 
реалностите“, коментира Хасърджиев. 
Той посочи, че има още време да бъде намерен вариант и решение за покриване на този дефицит, за да може в крайна 
сметка Здравната каса да функционира нормално до края на годината и следващата 2016 г. да стартира също нормално. 
„По-сериозният проблем, който сезирам също в бюджета на НЗОК освен този касов дефицит в рамките на 70 до 100 
милиона лева, е, че всъщност Здравната каса има и едни други задължения – 146 млн.“, каза още Хасърджиев. 
Той уточни, че тези задължения са към западни европейски здравноосигурителни фондове за лечение на българи зад 
граница. 
„В случай, че България не изпълнява задълженията си навреме, това да се отчете като неизпълнение на европейски 
директиви, каза още Хасърджиев. Според него е притеснително, че българският пациент, отивайки в западна болница, все 
по-често бива връщан, заради тези забавени плащания. 
 
√ Предлагат плащането в брой да е до 5000 лв. 
Финансовото министерство предлага таванът за плащанията в брой да е до 5000 лв, информира Dariknews.bg. 
Общините пък ще имат право да облагат гражданите с нов данък, който да е до 2% от доходите от догодина. 
Предложенията са записани в проект за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, качени на страницата 
на финансовото министерство. 
Предлага се прагът за ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5 000 лв., като мярка 
за ограничаване на сивата икономика. 
"Предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите 
членки на ЕС, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро", се посочва в 
мотивите на министерството. 
С проекта се предвижда още възможност всяка община да определи данък върху доходите на физическите лица, които са 
с постоянен адрес на територията на общината. Данъчната ставка ще се определя ежегодно с решение на общинския съвет. 
Ставката е предвидено да се определя в диапaзон от 0 до 2%, което предоставя възможност на общината да наложи данък 
или не за съответната година. 
Данъкът за общините ще постъпва в приход на общинските бюджети. 
Общинските съвети ще имат право всяка година до 31 октомври да определят новия данък. 
 
investor.bg 
 
√ Обсъжда се идея за намалена ставка на ДДС за лекарства и храни 
Ставката на данъка няма да се променя за книги и вестници, категорична е зам.-министърът на икономиката 
Даниела Везиева  
Обсъждат се предложения за промени в ставката на данък добавена стойност (ДДС) за някои фармацевтични продукти и 
продукти от хранително-вкусовата промишленост. Това става ясно от думите на зам.-министъра на икономиката Даниела 
Везиева по време на среща с представители на бизнеса в Русе, предаде БНР. Паралелно с това обаче тя беше категорична, 
че размерът на данъка за книги и вестници ще бъде запазен. 
Правилата на ЕС позволяват диференцирани от стандартната за страната и по-ниски ставки от минималната за ЕС за редица 
чувствителни в отделните държави стоки. На този етап България се е възползвала от възможността да намали ставката под 
минималните за общността 15% само за услуги в областта на туризма. 
Досега становището на финансовия министър Владислав Горанов е, че системата на ДДС не трябва да се променя въпреки 
внасяни предложения за по-ниски ставки за различни продукти. Везиева обаче коментира, че предложените идеи „не са 
изчистени като резултат”. 
Пред бизнеса в Русе зам.-министърът представи и част от темите, обсъждани по време на седмото заседание на 
Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество.  
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„Трайна е тенденцията за увеличение на износа на България от началото на годината както към ЕС, така и към трети 
страни”, обясни Везиева на бизнесмените, цитирана от пресцентъра на финансовото министерство. Тя посочи, че има 
възможности за България за инвестиции в хранително-вкусовата промишленост, фармацията, туризма и ИТ индустрията в 
Молдова. 
„Молдова е един естествен наш икономически партньор. Държава, която има почти същата икономическа рамка. Държава, 
която обаче има достъп до пазарите на ОНД и до пазарите на Европейския съюз. Поради тази причина е доста 
привлекателен икономически партньор за нашия бизнес”, заяви още Везиева.  
 
epicenter.bg 
 
√ НЗОК очаква 98 млн. лв. дефицит в края на годината 
Бъздънна яма 
Недостигът може да бъде намален до 72 млн. лв., ако влязат в сила отстъпките на цените на лекарствата 
98 млн. лв. ще бъде дефицитът в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в края на годината. 
Това стана ясно от думите на шефа на Надзорния съвет на касата Кирил Ананиев пред БНР. 
Той може да бъде намален до 72 млн., ако влязат в сила отстъпките на цените на лекарствата от фармацевтичните 
производители. 
„Вторият източник, надяваме се да има преизпълнение по приходната част от здравноосигурителни вноски. Ако има такива 
приходи, ще способстват и за това. И третото нещо: ще се стараем до края на годината - надзорът - много сериозен контрол, 
да намалят или по-точно се ограничат надписванията. Това ще бъде представено на депутатите и на Министерски съвет. 
Оттук нататък ще има дискусия какво правим по-нататък, за да може да нулираме бюджета за следващата година”, обеща 
Кирил Ананиев. 
Според председателя на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев най-добрият вариант е 
актуализация на бюджета на Здравната каса. В противен случай в края на годината Касата няма да може да извършва 
определени плащания. 
За съжаление другият вариант означава прехвърляне на дефицита за следващата година и стартиране на следващата 
година със сериозен минус. Въпреки очакваните по-високи приходи, които са заложени в бюджета на Здравната каса за 
2016-а, на практика тези по-високи приходи ще бъдат стопени от прехвърлянето на дефицит от тази година. Като прибавим 
към това и задълженията на Здравната каса, които са на стойност 146 милиона към 30-и юни, това означава, че към края 
на годината те ще бъдат и по-големи към западни здравноосигурителни фондове - прогнозата не е никак добра. 
Това е реалността, с която депутатите трябва да бъдат запознати, защото в крайна сметка те гласуват бюджетите на 
Здравната каса и отговорността за това дали парите ще стигнат или не, зависи най-вече от това, какво ще бъде заложено и 
гласувано като бюджет, смята Станимир Хасърджиев. 
Управителят на НЗОК Глинка Комитов настоява през следващите три години бюджетите да се правят на базата, зададена 
от Министерството на финансите, като се запазят съотношенията между различните видове плащания, но с леко 
повишение. 


