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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Икономиката може да посивее, ако минималният осигурителен доход се увеличи административно   
Разликата между най-големия и най-малкия процент е 81 пъти, посочи Васил Велев 
Административното покачване на минималните осигурителни доходи ще доведе до посивяване на икономиката. За това 
предупреди председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНР по повод 
увеличението на минималните осигурителни прагове в 47 икономически дейности..  
По думите му увеличението на минималните осигурителни доходи е по-малко отколкото представя Министерството на 
труда и социалната политика - 7,5% според ведомството, а според работодателите - 6,2.   
„Не е 8 на сто, както беше тиражирано. След разпростирането му трябва да стане 4,4%, а според Министерството – между 
7,5 и 8,6 на сто. Разликите идват от грешното третиране на постигнатото споразумение. Браншовите организации са се 
споразумели за нещо съвсем различно“, каза Велев.  
Постигнатото споразумение е между синдикати и работодатели. За останалите сектори се обсъжда възможността да 
бъде разпространен административно този процент, сочат данни на социалното министерство.  
Велев обясни, че на предстоящата пресконференция, освен на реалните проценти, ще бъде акцентирано и върху 
пороците на осигурителната система:  
„Административното разпростиране ще ускори и без това неизбежния край на тази система на договаряне на минимални 
осигурителни доходи. Тя отново ни прави уникални. Няма такава система в другите страни в ЕС. Тя беше въведена като 
временна мярка и вече е изживяла времето си. Тази година предлагаме да не се разпростира в секторите, в които няма 
договорености, и да останат такива, каквито са били. Трябва да спрем марша към командно административна система“, 
смята работодателят.  
Той посочи, че разликата в процентите на ръст между най-големия и най-малкия процент е 81 пъти.  
„Как можем да кажем, че за останалите, за които нямаме договорености, ще разпрострем един и същ процент. С това 
административно покачване на минималните осигурителни доходи ще доведе до посивяване на икономиката“, добави 
Велев. 
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√ Минималните осигурителни доходи ще скочат рекордно 
Поредно вдигане на цената на труда очаква бизнесът през 2016 година. Вече е сигурно, че за над половината от 
секторите минималните суми, върху които се осигуряват служителите, ще нараснат средно с 8%, вероятно с толкова ще 
скочат и при останалите браншове. Догодина ще се вдигне и осигурителната вноска с един пункт, продължава и рязкото 
увеличение на минималната работна заплата. Всички тези административни движения нагоре могат да спрат 
съживяването на пазара на труда и да преместят работодатели в сивия сектор. 
Средното повишение на минималните осигурителни доходи за 47-те икономически дейности, в които работодатели и 
синдикати са постигнали споразумения, е 8%. Това е най-високият ръст на минималните прагове от 2009 г., когато имаше 
рекордно високо увеличение от 26,6%. За останалите 38 сектора, където споразумения не бяха постигнати, тепърва ще се 
обсъжда възможността административно да се разпростре този среден процент, обявиха от социалното министерство. 
Част от причината за високия скок е, че сметките за увеличението на осигурителните прагове при нискоквалифицираните 
работници са направени на база предвижданото ново увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2016 г. 
до 420 лв. спрямо 360 лв. в началото на 2015 г. Това ще бъде трето увеличение на минималната заплата в рамките на 12 
месеца, след като през юли тя беше вдигната до 380 лв., посочва Капитал Daily. 
Високото увеличение на минималните осигурителни доходи (МОД) и минималната работна заплата (МРЗ) може да 
постави под риск започналото миналата година възстановяване на пазара на труда. В края на 2014 г. имаше значително 
увеличение на новите работни места (около 58 хиляди). От 1 януари 2015 г. обаче минималните прагове бяха вдигнати 
средно с 4%, а МРЗ - с 6%. През първите две тримесечия на 2015 г. се регистрира забавяне при възстановяването на 
пазара на труда, като новооткритите работни места започнаха да се свиват. Все още дори не е отчетен ефектът от 
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повторното вдигане на МРЗ от 1 юли с още 20 лв., а вече предстои ново повишаване на цената на труда. Това вдигане 
засяга най-нискоквалифицираните служители и младите хора. 
И докато рисковете са ограничени за няколко по-добре икономически развити градове в страната, където малка част от 
хората работят на минимални осигурителни доходи, голяма част от работниците например в Северозападна България, 
които се трудят на минимално заплащане, могат да останат безработни или да минат към сивата икономика и да 
започнат да получават възнагражденията си на ръка. Васил Велев, председател на АИКБ, предупреди, че заради 
повишаването на цените на тока социалните придобивки на работниците вече се съкращават, а може да се очакват и 
съкращения на персонал и увеличение на цените на дребно на някои стоки. 
По-високите минимални осигурителни доходи ще увеличат тежестта върху бизнеса допълнително, особено върху по-
малките предприятия, което действително може да доведе до загуба на работни места, ръст на безработните сред най-
уязвимите групи в обществото, а това означава и повече държавни разходи за обезщетения и социално подпомагане. 
Ръстът е и доста висок предвид факта, че страната все още не може да се отърси от дефлационните процеси през 
последните две години, а производителността на труда остава най-ниска в ЕС. 
На запитване от „Капитал" Васил Велев отговори обаче, че не може да се счита, че средният процент на увеличаване на 
минималните прагове е 8%, както съобщиха от социалното министерство, защото браншовите организации са се 
договорили прагът за нискоквалифицираните работници да е минималната работна заплата, която в момента е 380 лв., а 
не 420 лв. Така според него средният процент е по-нисък, а тези 420 лв., които се предвиждат за МРЗ, не са договорени. 
Всъщност най-вероятно МРЗ действително ще стане 420 лв. от следващата година, защото така е записано в 
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г. и предстои да бъде гласувано. Все пак вдигането на 
минималната заплата ще трябва да се обсъди и със социалните партньори в рамките на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, и очевидно работодателите ще бъдат против. Въпреки това тристранката е консултативен 
орган и правителството не е длъжно да се съобразява с решенията му, а само да се консултира с него. Така средният 
процент на увеличаване на минималните прагове за договорените сектори най-вероятно действително ще бъде 8%. 
Най-високо увеличение на минималния осигурителен доход има при производството на мелничарски продукти и 
нишесте, където ръстът е 18,2% спрямо предходната година. Двуцифрен е ръстът и в секторите пощенски и куриерски 
дейности, производство на дървен материал и изделия от него, производство на мебели, строителство на преносни и 
разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи, производството на хартия и изделия от хартия, 
строителството и при производството на електрически съоръжения. Единствено в добива на строителните материали е 
договорено да няма никакво повишаване на минималните осигуровки. 
За останалите 38 сектора, в които работодатели и синдикати не са успели да се споразумеят, социалният министър има 
законово право да увеличи административно праговете. Засега от социалното министерство обявиха, че ще се обсъжда 
възможността за тях да се приложи средният процент от сключените споразумения - тоест 8%. Миналата година 
увеличението също беше със средния процент, но тогава той беше двойно по-малък - 4.2%. Според Васил Велев обаче „в 
икономическите дейности, където няма договорености, може да се индексират праговете с нарастването на средния 
осигурителен доход, което е по-адекватно от механичното разпростиране на средния процент в договорените сектори". 
Така например през юни 2015 г. ръстът на средния осигурителен доход, отчетен от НОИ, е 6,4% спрямо юни 2014 г., което 
все пак е по-нисък процент от тези 8%. 
Преди дни социалният министър Ивайло Калфин съобщи пред БНР, че ще предложи служебно процент на увеличение, 
без да уточнява самия процент. Той заяви, че има известна логика да бъде същият процент като средния за договорените 
сектори, но не е задължително да предложи такъв и че решението ще бъде взето след внимателен анализ, а не 
механично.  
Единствената добра новина за работодателите е, че засега не се предвижда вдигане и на максималния осигурителен 
доход. В момента той е 2600 лв. и по план ще остане така поне до 2018 година. 
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√ Бизнес и МТСП изчисляват различно социалните прагове 
Увеличението на минималните осигурителни доходи е 6,2%, а не 7,5%, както казват от социалното министерство. След 
разпростирането му трябва да стане 4,4%. 
Според социалното министерство обаче повишението е между 7,5 и 8,6 на сто, съобщава БНР.  
Разликите идват от грешното третиране на постигнатото споразумение. Браншовите организации са се споразумели за 
нещо съвсем различно, каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по повод 
рекордното увеличение на минималните осигурителни прагове в 47 икономически дейности.  
Постигнатото споразумение е между синдикати и работодатели. За останалите сектори се обсъжда възможността да 
бъде разпространен административно този процент, сочат данни на социалното министерство.  
Велев обясни, че на предстоящата пресконференция, освен на реалните проценти, ще бъде акцентирано и върху 
пороците на осигурителната система. 
Административното разпростиране ще ускори и без това неизбежния край на тази система на договаряне на минимални 
осигурителни доходи. Тя отново ни прави уникални. Няма такава система в другите страни в ЕС. Тя беше въведена като 
временна мярка и вече е изживяла времето си. Тази година предлагаме да не се разпростира в секторите, в които няма 
договорености, и да останат такива, каквито са били. Трябва да спрем марша към командно административна система, 
каза Велев.  
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Според Велев разликата в процентите на ръст между най-големия и най-малкия процент е 81 пъти. Как можем да кажем, 
че за останалите, за които нямаме договорености, ще разпрострем един и същ процент. С това административно 
покачване на минималните осигурителни доходи ще доведе до посивяване на икономиката, допълни той.  
Велев заяви, че КЕВР има много възможности да намали цената на електроенергията и затова е и призивът за протест в 
края на месеца. 
 
Frognews.bg 
 
√ Пришпорват фирмите да обясняват за всяко вземане над 700 лева 
Управляващите са на път да въведат абсурдни изисквания в режима за възстановяване на ДДС и да принудят всички 
фирми да се обясняват пред НАП за дребни и тривиални служебни покупки.Компаниите ще са длъжни да декларират 
пред данъчните всички стоки и услуги над 700 лв. с възстановен ДДС, които може да се ползват и за служебни, и за лични 
нужди. 
Промени в Закона за ДДС предвиждат всички регистрирани по ДДС компании, които купуват стоки за служебно ползване 
на стойност над 700 лв. и си възстановяват данъка за тях, да информират изрично НАП, ако тези стоки могат да се ползват 
и за лични нужди, пише "Сега" 
Фирмите трябва да предложат разумна методика, по която да се прецени доколко този разход е служебен и доколко - 
личен. Под ударите на тези текстове заради ниския праг от 700 лв. ще попадне например покупката на масова офис 
техника като телефони, лаптопи, принтери, а липсата на критерии ще отвори широко вратата за противоречиво тълкуване 
на закона и двоен аршин, коментират експерти. 
Новите текстове са включени в пакет от изменения в общо 6 данъчни закона, публикувани на сайта на Министерството на 
финансите (МФ). За поредна година министерството не изневери на традицията с един законопроект да изменя почти 
целия пакет от данъчни закони. Това спестява детайлното аргументиране на промените и ще затрудни дебата в 
парламента. 
Според мотивите на МФ въвеждането на новия режим се налага заради съществуваща съдебна практика по тази тема на 
Съда на Европа. От текста не става ясно какви точно решения е взимал съдът. Други аргументи не се сочат, няма и оценка 
за евентуалния ефект. 
Промените задължават регистрираните по ДДС фирми да декларират пред НАП всяка доставка на стока или услуга на 
стойност над 700 лв., която ще се ползва и за служебни, и за лични нужди на собственика, работниците или трети лица и 
за която е ползвано право за възстановяване на ДДС. Фирмите са длъжни да информират данъчните, преди да започнат 
да използват съответната вещ, като в декларацията представят методика каква част от извършените преки разходи са 
свързани със служебното ползване на стоките. Изисква се това разпределение да става по "разумен метод", като 
фирмите трябва да внимават, защото ще могат да предложат промяна в методиката не по-рано от 6 месеца след 
подаване на първоначалната декларация. Малко успокоение е, че декларациите ще се пращат по електронен път. 
Компаниите, които не успеят да уцелят рецептата, рискуват сериозни последици. Ако фирмите не подадат подобна 
декларация или не начисляват ДДС съобразно представената методика, данъчните ще приемат, че покупката е 
направена само и единствено за лични нужди. Така възстановеният ДДС ще стане дължим, при това с лихви, считано от 
датата на придобиване на стоката. Нещо повече - новият режим ще засегне и заварените случаи. Финансовото 
министерство предлага промените да важат както за нови покупки, така и за всички стоки и услуги, при които ползването 
е започнало преди влизането в сила на закона. При тях фирмите ще имат срок до 29 февруари 2016 г. за изготвяне на 
методика. 
Промените вчера изненадаха председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. "Това са 
недоказуеми неща - как ще се доказва доколко дадена стока е за служебно и доколко - за лично ползване. Това отваря 
врата за избирателно прилагане на закона и преследване на неудобни фирми", коментира Велев. Във форумите вече се 
появиха коментари, че на НАП скоро ще й се наложи да излиза с тълкуване какво е разумна методика, а прагът от 700 лв. 
е прекалено нисък. 
От финансовото министерство вчера не коментираха мотивите си за предлаганите законови промени. 
 
√ Може да падне цената на тока за бизнеса от 1 ноември 
Регулаторът остави вратичка за намаляване на цената на тока за бизнеса от 1 ноември. 
Председателят на КЕВР Иван Иванов отново заяви, че ако държавата намери още резерви до края на октомври, 
Комисията ще преразгледа цените, съобщи БТВ. 
Това е и най-ранният срок, в който по закон може да има корекция в цената на електроенергията. 
Шефът на регулатора е категоричен, че всички резерви към момента са изчерпани и евентуално поевтиняване за бизнеса 
или ще се плати от бита, или НЕК ще фалира. 
Работодателите не отстъпват. Вместо шествия в отделни градове след две седмици те готвят голям протест в София. 
„Ние очакваме нови обстоятелства и нови резерви, ако те постъпят, ние, разбира се, ще бъдем открити, така както бяхме 
и през юли”, посочи председателят на КЕВР Иван Иванов. 
„В ръцете на самия КЕВР има редица възможности, които не са използвани и цената на електроенергията може да се 
намали и без допълнителни мерки, което не значи, че такива не трябва да бъдат предприемани”, заяви Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
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√ Карат фирмите да обясняват всяка покупка над 700 лв. пред НАП 
Промените изненадаха и председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев 
Компаниите ще са длъжни да декларират пред данъчните всички стоки и услуги над 700 лв. с възстановен ДДС, които 
може да се ползват и за служебни, и за лични нужди, пише "Сега".Управляващите са на път да въведат абсурдни 
изисквания в режима за възстановяване на ДДС и да принудят всички фирми да се обясняват пред НАП за дребни и 
тривиални служебни покупки. 
Промени в Закона за ДДС предвиждат всички регистрирани по ДДС компании, които купуват стоки за служебно ползване 
на стойност над 700 лв. и си възстановяват данъка за тях, да информират изрично НАП, ако тези стоки могат да се ползват 
и за лични нужди. 
Фирмите трябва да предложат разумна методика, по която да се прецени доколко този разход е служебен и доколко - 
личен. Под ударите на тези текстове заради ниския праг от 700 лв. ще попадне например покупката на масова офис 
техника като телефони, лаптопи, принтери, а липсата на критерии ще отвори широко вратата за противоречиво тълкуване 
на закона и двоен аршин, коментират експерти. 
Новите текстове са включени в пакет от изменения в общо 6 данъчни закона, публикувани на сайта на Министерството на 
финансите (МФ). За поредна година министерството не изневери на традицията с един законопроект да изменя почти 
целия пакет от данъчни закони. Това спестява детайлното аргументиране на промените и ще затрудни дебата в 
парламента. 
Според мотивите на МФ въвеждането на новия режим се налага заради съществуваща съдебна практика по тази тема на 
Съда на Европа. От текста не става ясно какви точно решения е взимал съдът. Други аргументи не се сочат, няма и оценка 
за евентуалния ефект. 
Промените задължават регистрираните по ДДС фирми да декларират пред НАП всяка доставка на стока или услуга на 
стойност над 700 лв., която ще се ползва и за служебни, и за лични нужди на собственика, работниците или трети лица и 
за която е ползвано право за възстановяване на ДДС. Фирмите са длъжни да информират данъчните, преди да започнат 
да използват съответната вещ, като в декларацията представят методика каква част от извършените преки разходи са 
свързани със служебното ползване на стоките. Изисква се това разпределение да става по "разумен метод", като 
фирмите трябва да внимават, защото ще могат да предложат промяна в методиката не по-рано от 6 месеца след 
подаване на първоначалната декларация. Малко успокоение е, че декларациите ще се пращат по електронен път. 
Компаниите, които не успеят да уцелят рецептата, рискуват сериозни последици. Ако фирмите не подадат подобна 
декларация или не начисляват ДДС съобразно представената методика, данъчните ще приемат, че покупката е 
направена само и единствено за лични нужди. Така възстановеният ДДС ще стане дължим, при това с лихви, считано от 
датата на придобиване на стоката. Нещо повече - новият режим ще засегне и заварените случаи. Финансовото 
министерство предлага промените да важат както за нови покупки, така и за всички стоки и услуги, при които ползването 
е започнало преди влизането в сила на закона. При тях фирмите ще имат срок до 29 февруари 2016 г. за изготвяне на 
методика. 
Промените вчера изненадаха председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. "Това са 
недоказуеми неща - как ще се доказва доколко дадена стока е за служебно и доколко - за лично ползване. Това отваря 
врата за избирателно прилагане на закона и преследване на неудобни фирми", коментира Велев. Във форумите вече се 
появиха коментари, че на НАП скоро ще й се наложи да излиза с тълкуване какво е разумна методика, а прагът от 700 лв. 
е прекалено нисък. 
От финансовото министерство вчера не коментираха мотивите си за предлаганите законови промени. 
 
Телевизия ТВ7 
 
√ Бизнесът сезира Брюксел за тока 
Жалба до Европейската комисия изпрати заради тока бизнесът у нас. Четирите работодателски организации - КРИБ, 
АИКБ, БСК и БТПП, сезират Брюксел, че е нарушено правото на Общността относно държавните помощи. 
В студиото на "Добро утро, България!" темата коментираха Иван Хиновски, председател на Български енергиен форум, 
Васил Василев, бизнесмен, Димитър Манолов, председател на КТ "Подкрепа" и Ивелин Желязков, директор тристранно 
сътрудничество към АИКБ. 
Видеото може да видите тук 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Фирмите трябва да обясняват всяка покупка над 700 лв. пред НАП 
Компаниите ще са длъжни да декларират пред данъчните всички стоки и услуги над 700 лв. с възстановен ДДС, които 
може да се ползват и за служебни, и за лични нужди, пише "Сега". 
Управляващите са на път да въведат абсурдни изисквания в режима за възстановяване на ДДС и да принудят всички 
фирми да се обясняват пред НАП за дребни и тривиални служебни покупки. Промени в Закона за ДДС предвиждат 
всички регистрирани по ДДС компании, които купуват стоки за служебно ползване на стойност над 700 лв. и си 
възстановяват данъка за тях, да информират изрично НАП, ако тези стоки могат да се ползват и за лични нужди. 

http://tv7.bg/Добро-утро-България-/Бизнесът-сезира-Брюксел-за-тока_l.102_i.10198301.html#.Vfe_nU3ou70
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Фирмите трябва да предложат разумна методика, по която да се прецени доколко този разход е служебен и доколко - 
личен. Под ударите на тези текстове заради ниския праг от 700 лв. ще попадне например покупката на масова офис 
техника като телефони, лаптопи, принтери, а липсата на критерии ще отвори широко вратата за противоречиво тълкуване 
на закона и двоен аршин, коментират експерти. 
Новите текстове са включени в пакет от изменения в общо 6 данъчни закона, публикувани на сайта на Министерството на 
финансите (МФ). За поредна година министерството не изневери на традицията с един законопроект да изменя почти 
целия пакет от данъчни закони. Това спестява детайлното аргументиране на промените и ще затрудни дебата в 
парламента. 
Според мотивите на МФ въвеждането на новия режим се налага заради съществуваща съдебна практика по тази тема на 
Съда на Европа. От текста не става ясно какви точно решения е взимал съдът. Други аргументи не се сочат, няма и оценка 
за евентуалния ефект. 
Промените задължават регистрираните по ДДС фирми да декларират пред НАП всяка доставка на стока или услуга на 
стойност над 700 лв., която ще се ползва и за служебни, и за лични нужди на собственика, работниците или трети лица и 
за която е ползвано право за възстановяване на ДДС. Фирмите са длъжни да информират данъчните, преди да започнат 
да използват съответната вещ, като в декларацията представят методика каква част от извършените преки разходи са 
свързани със служебното ползване на стоките. Изисква се това разпределение да става по "разумен метод", като 
фирмите трябва да внимават, защото ще могат да предложат промяна в методиката не по-рано от 6 месеца след 
подаване на първоначалната декларация. Малко успокоение е, че декларациите ще се пращат по електронен път. 
Компаниите, които не успеят да уцелят рецептата, рискуват сериозни последици. Ако фирмите не подадат подобна 
декларация или не начисляват ДДС съобразно представената методика, данъчните ще приемат, че покупката е 
направена само и единствено за лични нужди. Така възстановеният ДДС ще стане дължим, при това с лихви, считано от 
датата на придобиване на стоката. Нещо повече - новият режим ще засегне и заварените случаи. Финансовото 
министерство предлага промените да важат както за нови покупки, така и за всички стоки и услуги, при които ползването 
е започнало преди влизането в сила на закона. При тях фирмите ще имат срок до 29 февруари 2016 г. за изготвяне на 
методика. 
Промените вчера изненадаха председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. "Това са 
недоказуеми неща - как ще се доказва доколко дадена стока е за служебно и доколко - за лично ползване. Това отваря 
врата за избирателно прилагане на закона и преследване на неудобни фирми", коментира Велев. Във форумите вече се 
появиха коментари, че на НАП скоро ще й се наложи да излиза с тълкуване какво е разумна методика, а прагът от 700 лв. 
е прекалено нисък. 
От финансовото министерство вчера не коментираха мотивите си за предлаганите законови промени. 
 
Вестник Сега 
 
√ КЕВР казва до месец ще има ли по-евтин ток за фирмите 
Ще има ли по-евтин ток за фирмите, ще стане ясно през следващия месец. След мълчание от няколко дни вчера шефът 
на енергийния регулатор Иван Иванов реши да коментира исканията на работодателите за по-ниска цена на тока и 
предстоящите им протести. Според Иванов, за да има намаление, трябва да бъдат намерени допълнителни резерви. 
"Когато взимаме нашето решение, изхождаме от това какви са възможностите на енергийната система да функционира 
нормално, с други думи постепенно да се излезе от ситуацията на финансов колапс, в който се намира НЕК, но и 
българската енергетика като цяло", заяви вчера той пред БНР. 
В края на миналата седмица четирите национално представени работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ, 
обявиха, че новите цени на тока ще доведат до фалити, освобождаване на персонал и орязване на коледните бонуси. 
Работодателите поискаха пътна карта за реформи в енергетиката и оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов. 
Вчера обаче той обяви, че няма намерение да освобождава поста, защото защитавал закона и обществения интерес. В 
отговор на протестите енергийният министър Теменужка Петкова от своя страна отново заложи на чаканата Наредба за 
компенсиране на енергоемките предприятия. Тя предвижда индустриите, които имат голямо потребление, да плащат по-
малко по компонентата "зелена енергия", която е част от таксата "задължение към обществото". Тя бе увеличена с над 
100% от началото на август и точно заради това бизнесът ще протестира в София на 30 септември. 
 
√ Бизнесът е против по-високия данък върху доходите на гражданите 
Правото на общините да увеличат налога с до 2% може да вкара в общинските бюджети над 550 млн. лв.  
Предложеното от Министерството на финансите (МФ) право на общините да увеличават подоходния данък с до 2% над 
настоящата ставка от 10% не среща подкрепата на бизнеса. Според работодателските организации това ще увеличи 
данъчната тежест върху българите, ще затрудни фирмите и може да доведе до неравнопоставеност между служителите 
дори в рамките на една компания. На другия полюс е сдружението на общините, където считат предложения вариант за 
по-добър от поредно отлагане на промените.  
Такива са първоначалните реакции за публикуваните от МФ за обществено обсъждане изменения в Закона за облагане 
на доходите на физическите лица. Законопроектът се появява броени дни преди старта на предизборната кампания за 
местния вот, а предвидените в него текстове ще трябва да се изпълняват от нови кметове и нови общински съвети. 
Включването на ключови изменения в законите през преходните и заключителни разпоредби на други закони се 
превърна в обичайна практика в последните години. 
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Както "Сега" писа вчера, финансовото министерство се е отказало да предостави на общините 2% от събирания в 
момента 10% данък, тоест държавната хазна да загуби пари. Такива варианти бяха обсъждани, като през 2013 година бе 
представен и подробен анализ как би се отразило подобно решение на държавния и общинските бюджети. Вместо това 
сега МФ предлага местните управи да решават сами дали да вдигнат налога с максимум до 2%. Така при достигане на 
този праг данъкът в дадена община може да е максимум 12%. 
Предвижда се новите текстове да влязат в сила още през 2016 година въпреки сериозните организационни трудности 
около евентуалното им прилагане. Законопроектът предвижда общинските съвети да взимат решение най-късно до 31 
октомври дали и каква добавка да събират върху основната ставка. При графика за предстоящите местни избори за 2016 
г. обаче спазването на този срок е невъзможно, защото няма да има действащи общински съвети. Затова за 2016 г. се 
предлага решението да се вземе най-късно до края на януари. Заради тези организационни трудности през първите три 
месеца на годината местната добавка към данъка няма да се внася авансово, а ще се доплаща през 2017 г. в хода на 
данъчната кампания. 
Сметките показват, че при 2% добавка в общинските бюджети могат да влязат над 550 млн. лв. За 2015 година от 
данъците върху доходите на физическите лица бюджетът чака 2.754 млрд. лв. Самото финансово министерство не си 
направи труда да представи оценка на ефекта от прилагане на новия модел и на темата са посветени четири параграфа 
без нито едно число. 
Бизнесът е категоричен, че това решение няма да е работещо. "Още не сме се запознали с конкретните текстове, но вече 
сме изразявали позиция по тази тема. Предложеният вариант представлява повишаване на данъчната тежест. Той ще 
доведе до сериозни затруднения за фирми, които всеки месец ще превеждат суми по различни сметки, в зависимост от 
постоянното местоживеене на служителите", коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. "Въвеждането на подобен модел при вериги с клонове в много населени места ще доведе и до 
неравнопоставеност на служителите. Част от тях, които живеят в общини с по-висок данък, ще получават по-малко 
спрямо колегите си", коментира още Велев. 
Националното сдружение на общините, което първоначално настояваше за варианта държавата да задели дял от данъка, 
тоест общините да не поемат отговорност, е преразгледало позицията си. "Доволни сме, че след толкова години 
приказки се прави някаква стъпка. Общините, които успеят да постигнат съгласие и да убедят гражданите си, че има 
полза от вдигане на данъците, ще могат да съберат повече средства и да предложат по-добри услуги", коментира 
изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова. Тя обаче не очаква през 2016 г. да има много общини, които да 
въведат добавка към данъка. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Шефчович: България ще е от най-печелившите от Европейския енергиен съюз 
България ще бъде един от най-големите печеливши от Европейския енергиен съюз, от гледна точка на енергийна 
безопасност, по-добра свързаност със съседите и разнообразяване на доставчиците на енергия. Това каза Марош 
Шефчович, вицепрезидентът на Европейската комисия пред БНТ . 
Във връзка с официалното си посещение в страната ни, той заяви: „Ще представя заключенията ни и ще споделя оценка 
на напредъка ни. Ще поискам да разбера дали България има същото впечатление за напредък. Ще говорим и за това, 
което трябва да се направи през тази и следващата година”. 
По думите му, работата трябва да бъде насочена към изграждането на по-добри връзки между отделните страни и 
разнообразяването на източниците на енергия. „Ще бъде много добре, ако може да се доставя газ от 3 различни 
източника. Работим точно върху такава стратегия и анализираме как може да бъде постигнато това. Виждаме, че Южния 
газов коридор, който докарва каспийски газ до Европа, върви твърде добре. Смятам, че проектът ще бъде приключен 
преди 2020г. 
Ще представим нова енергийна стратегия, която може да бъде още един източник на газ за България. Мисля, че е много 
важно да работим за това, да разнообразим портфолиото на вашите доставчици, за да има честно отношение и честа 
цена, както и да сме сигурни, че България ще има по-голяма енергийна сигурност”, допълни още Марош Шефчович. 
 
√ Иван Иванов: Оставки в КЕВР няма да има 
Оставки в енергийния регулатор няма да има. Това обяви шефът на КЕВР Иван Иванов, цитиран от "Нова телевизия". 
Бизнесът поиска Иванов да напусне поста си или парламентът да го освободи. 
Острата реакция беше заради скока на тока от първи август, който, според бизнеса, е увеличил сметките на 
предприятията с до 20%. Работодателите се стягат и за национален протест в края на месеца. 
 
√ Статистиката отчете: Нулева инфлация през август 
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Индексът на потребителските цени за август 2015 г. спрямо юли 2015 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. 
Инфлацията от началото на годината (август 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е минус 0.3%, а годишната инфлация за 
август 2015 г. спрямо август 2014 г. е 0.0%, съобщават от Националния статистически институт. 
Средногодишната инфлация за периода септември 2014 - август 2015 г. спрямо периода септември 2013 - август 2014 г. е 
минус 0.2%. 
През август 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.6%; алкохолни напитки и тютюневи изделия 
- увеличение с 0.2%; облекло и обувки - намаление с 2.4%; жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, 
електроенергия, газ и други горива - намаление с 0.1%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и 
обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец; здравеопазване - цените остават на 
равнището от миналия месец; транспорт - намаление с 0.4%; съобщения - цените остават на равнището от миналия 
месец; развлечения и култура - намаление с 0.1%; образование - цените остават на равнището от миналия месец; 
ресторанти и хотели - цените остават на равнището от миналия месец; разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.1%. 
През август 2015 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: хляб "Добруджа" - с 1.0%, макаронени 
изделия и зърнени закуски - съответно с 1.2 и 1.1%, свинско месо - с 1.5%, месо от едър рогат добитък - с 3.2%, сирене - с 
0.7%, кашкавал - с 0.4%, слънчогледово олио - с 1.0%, млечни масла - с 1.2%, яйца - с 0.8%, дини и пъпеши - с 2.9%, 
цитрусови и южни плодове - с 9.9%, краставици - с 42.3%, зрял лук и чесън - съответно с 0.5 и 1.3%, листни зеленчуци - с 
15.6%, захар - с 1.0%, кафе - с 2.7%, високоалкохолни спиртни напитки - с 0.5%, бира - с 1.2%, и други. 
През август 2015 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.3%, бял хляб - с 0.4%, малотрайни 
колбаси - с 0.8%, мляно месо (кайма) - с 0.4%, риба и рибни продукти - с 0.4%, пресни млека - с 0.6%, ябълки - с 5.5%, 
домати - с 4.5%, зеле - с 3.2%, моркови - с 13.9%, зрял боб - с 2.2%, картофи - с 9.6%, безалкохолни напитки - с 0.3%, и 
други. 
През август 2015 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: газообразни 
горива за битови нужди - с 1.1%, въглища - с 1.2%, мебели - с 1.2%, водонагревателни и отоплителни уреди - с 1.1%, 
готварски печки - с 0.5%, малки електрически домакински уреди - с 1.2%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.3%, пътнически 
въздушен транспорт - с 9.5%, цветарство - с 0.4%, вестници седмичници - с 0.5%, канцеларски принадлежности - с 0.3%, 
продукти за лична хигиена - с 1.6%, пътнотранспортна застраховка - с 1.1%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите са се намалили цените на: облекло и обувки - 
съответно с 2.2 и 2.9%, електроенергия - с 0.3%, течни горива за битови нужди - с 3.8%, дизелово гориво - с 2.3%, 
автомобилен бензин А95Н - с 1.6%, автомобилен бензин А98Н - с 1.3%, метан за ЛТС - с 0.4%, телевизионни приемници - с 
0.8%, прахове за пране - с 1.1%, козметични продукти и други продукти за лична хигиена - съответно с 1.6 и 0.5%, и други. 
През август 2015 г. цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти, както и на лекарските и на 
стоматологичните услуги, остават на равнището от предходния месец. 
 
√ НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 715 лева  
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2015 г. е 715,57 лв. Това съобщиха от Националния 
осигурителен институт, цитиран от БГНЕС. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2014 г. до 31.07.2015 г. е 707,39 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите 
на новоотпуснатите пенсии през месец август 2015 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
Вестник Труд 
 
√ Първи резултати от проверката на ВЕИ: КЕВР объркала цените на зеления ток  
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е допуснала грешки при определянето на цените на тока от 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 
Причината е, че тя не е вземала предвид реалните разходи при изграждането на централи, а е ползвала средни данни от 
международни източници. 
Това показват първите публикувани доклади от проверки в зелените централи, направени от Агенцията за държавна 
финансова инспекция (АДФИ). 
Ведомството е длъжно да провери инвестициите на всички компании от ВЕИ сектора. До момента са проверени само 7 
дружества - три ветропарка и четири фотоволтаични централи. Това са „Хелиос проджект“, „Еолика България“, „Ей И Ес 
гео енерджи“, „Ветроком“, „СД Петров и сие - Рус Марини“, ЕТ „Бизнес иновации - Христина Димитрова“ и ЕТ „Съни - 
Севдалина Димитрова“. 
Докладите са изпратени на КЕВР и на Министерството на енергетиката за информация. КЕВР от своя страна може да 
прецени дали има някакво нарушение. От АДФИ не са открили престъпление, а действията на дружествата отговарят на 
законодателната рамка, пише в докладите. 
Според заключенията на финансовата инспекция има разминаване от повече от 10% между реалните разходи на 
зелените централи по време на изграждането им и разходите, които е признала енергийната комисия. 
Причина е, че КЕВР е вземала предвид средните разходи от международни източници. Това на практика означава, че и 
цената на тока от зелените централи не е изчислена точно. От АДФИ обаче не уточняват дали признатите разходи са по-
малки или по-големи от реалните. 
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Отделно от това енергийният регулатор не е взел под внимание и разходи за правни, консултантски и нотариални услуги. 
Според АДФИ трябва да се направи преоценка именно на тези харчове, за да се реши дали те да влизат в цените на тока. 
Инспекторите не са открили никакво нарушение в дружествата, а само са описали техните инвестиции в мощностите. 
Оттам съветват КЕВР да разгледа докладите и сама да вземе решение дали могат да бъдат коригирани разходите на 
компаниите. От АДФИ обясниха пред „Труд“, че проверките на ВЕИ компаниите продължават, но поради ограничения 
капацитет на агенцията не може наведнъж да се проверят стотици дружества. Според докладите една проверка в зелена 
централа отнема между 5 и 27 работни дни. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Вътрешните министри на ЕС не взеха решение за бежанските квоти 
На снощната си извънредна среща министрите на вътрешните работи на ЕС договориха разпределянето само на около 34 
хиляди от общо 120 хиляди мигранти, пристигнали в Италия, Гърция и Унгария. Това стана ясно от думите на 
люксембургския външен министър Жан Аселборн, цитиран от международните агенции. Някои от държавите, сред които 
Чехия, Словакия и Унгария, имат възражения по предложените от ЕК национални квоти за приемане на бежанци. 
Вътрешните министри са постигнали споразумение за създаване на допълнителни центрове за приемане и регистрация 
на мигранти, които да заработят в най-кратки срокове. 
 
√ Правителството: 12% данък върху доходите в името на общините 
Допълнителната ставка е само възможност, но масовото й въвеждане ще вдигне разходите за труд 
Плоският данък от 10% е на крачка от вдигане. Причината е, че общините ще могат да събират нови 2% върху доходите на 
физическите лица. Новата тежест е предложена от Министерството на финансите чрез промени в Закона за данъците 
върху доходите на физическите лица. Решението ще се взима от общинските съвети и приходите ще отиват директно в 
местните бюджети, а държавата ще продължи да събира своите 10%. От Министерството на финансите уточниха, че 
досегашната държавна субсидия за общините ще остане в същия размер. 
Това на практика означава, че общините, които решат да вдигнат данъка, ще натоварят допълнително както гражданите, 
така и бизнеса, който им плаща заплатите. Автоматично в тези региони ще се вдигне и данъкът на едноличните търговци, 
който сега е 15%. Ставката ще се определя всяка година с решение на общинския съвет и ще засяга хората с постоянен 
адрес на територията на съответната община, но засега фиксираният максимум е 2 процентни пункта. 
Предложението идва на фона на постоянно заявяваното от ГЕРБ в предизборната кампания обещание, че данъци няма 
да се вдигат. И ако тази година наистина не остане време общините да си харесат новата възможност, то след година 
кметства може масово да се опитат да натоварят работещите и компаниите, за да имат повече ресурс за харчене. 
Вместо споделяне  - екстра облагане 
Предложението за новия общински данък е отпреди година - то присъства в управленската програма на ГЕРБ като като 
част от мерките, свързани с децентрализацията. Според икономическия екип на най-голямата партия в управляващото 
мнозинство възможността общините да определят добавка върху подоходния данък е "в противовес на продължилото с 
години увеличаване на отговорностите на местните власти без реципрочен финансов ресурс". В кампанията преди 
година Менда Стоянова, която отговаря за данъчната политика в ГЕРБ и оглавява парламентарната бюджетна комисия, 
обясняваше, че самооблагането в общините трябва да е с конкретна цел и хората трябва да могат да казват искат ли да 
финансират конкретен проект, като дори говореше за възможен референдум в тези случаи. Сега подобни текстове в 
проекта напълно отсъстват. 
В мотивите на министерството е посочено единствено, че с предложението се цели изпълнение на заложените в 
Стратегията за децентрализация приоритети и мерки, свързани с увеличаване на приходната база на общините чрез 
предоставяне на нови приходоизточници. 
Отнемането на допълнителна част от доходите на хората по този начин не изглежда като даване повече власт на 
регионите. Това ще е един допълнителен ресурс, който ще бъде превеждан в местните бюджети, без да е ясно за какво 
ще бъде харчен. Освен върху заплати тежестта ще падне и върху всякакви други доходи на физически лица, като 
например наеми, както и различните окончателни данъци, като например върху лихвите по депозитите. Ще се облагат и 
с данък при източника чуждестранните физически лица. 
Сдружението на общините пък от години настоява местната власт да получава част от сега събираните постъпления. 
Предлаганият сега вариант обаче не е за споделяне между държавата и регионите, а е за допълнително облагане. 
В сегашния вариант изгодно за общините е предложено те да не се занимават със събирането, а с това да се заеме 
Националната агенция за приходите. В мотивите към законопроекта е записано, че това се прави "с цел опростяване на 
режима за физическите лица и за да не се създават допълнителни задължения за лицата за деклариране на данъка". 
Според източник на "Капитал", запознат с изготвянето на проекта, в работната група е дискутирано допълнителният 
налог да се събира от местните власи, но техни представители са изразили мнение, че не разполагат с необходимия 
административен капацитет. 
Кметовете са предизборен пас 
В ситуация преди местни избори, логично, трудно ще се намери кмет, който пряко да заяви на данъкоплатците си 
гласоподаватели, че смята да им увеличи данъците. Догодина обаче, когато на хоризонта са поне три години на харчене, 
преброяването може да е различно. 
Настоящият кмет на Бургас – един от най-бързо развиващите се градове в икономическо отношение, коментира пред 
"Капитал", че той не би предложил подобно увеличение. "Лично аз не бих го въвел. Смятам, че няма да са много 
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общините, които биха го направили. Просто икономически не е оправдано", смята кметът. Според него е добре 
общините да могат да събират част от данъка, но само ако тази част е в рамките на сегашните 10%. 
По-уклончив е кметът на Варна. "Поел съм ангажимент през тази и следващата година да не увеличаваме данъците. Така 
че на този етап пред Варна не стои този въпрос. За следващите години не мога да кажа", коментира кметът Иван 
Портних. По неговите думи в общината има много резерви от гледна точка на приходите и усилията са насочени в тази 
посока. Той е на мнение обаче, че за някои общини тази възможност предлага гъвкавост и ресурс, който иначе няма 
откъде да дойде. Според него вариантът, при който общините получават част от 10-те процента, би бил по-добър. 
"Икономическата ситуация в страната е достатъчно трудна и всяка допълнителна данъчна тежест за Варна не е добре. Но 
пак казвам – за някои общини това е вид гъвкавост", добавя кметът. 
И в най-голямата община - София-град, не предвиждат догодина да ползват опцията. "В момента подготвяме 
проектобюджета за 2016 г. и там засега не предвиждаме вдигане на данъците", коментира Дончо Барбалов, зам.-кмет на 
Столичната община с направление "Финанси и стопанска дейност". Според него е добре, че в проекта на Министерството 
на финансите е заложен срок до 30 януари 2016 г., което означава, че подобно решение ще бъде взето от новия състав на 
общинския съвет. Той е на мнение, че с промяната общините ще получат определена гъвкавост и финансова 
независимост. "Общините в България са най-зависими от парите от централния бюджет в сравнение с останалите 
държави от ЕС", добавя зам.-кметът. Той обаче е обезпокоен от въведеното изискване за постоянен адрес, тъй като само 
в София живеят 200 хил. души по настоящ адрес. 
 
Вестник Сега 
 
√ Статистиката изчисли, че цените не са мръднали през последната година 
Потребителските цени през август са останали непроменени както спрямо предходния месец юли, така и спрямо август 
2014 г. Това сочат данните на националната статистика, оповестени вчера. Така и месечната, и годишната инфлация са 
изчислени на 0%. 
През август за ресторанти и хотели българите са изхарчили с 1.3% повече отколкото преди година. По-високи с 1.2% на 
годишна база са и цените за развлечения и култура. През това лято българите са похарчили повече средства и за 
жилищата си. С 3.6% са поскъпнали наемите, ремонтите и комуналните разходи. В същото време с цели 8.2% за година 
намаляват транспортните разходи. С 1.9% пък са по-ниски цените в здравеопазването. 
Цените за последния месец също са балансирани. През изтеклия август увеличението на храните и напитките е с 0.6% 
спрямо юли. Алкохолът и цигарите са поскъпнали с 0.2%. Това се компенсира от намалението в транспорта и горивата - с 
0.4%. 
През август най-много са поскъпнали сезонните храни като краставиците - с 42.3%, и листните зеленчуци - с 15.6%. 
Поскъпват още кафето - с 2.7%, и бирата - с 1.2%. Увеличават се цените на самолетните билети - с 9.5%, на въглищата - с 
1.2%, електрически уреди - 1.2%, на бойлери и отоплителни уреди - с 1.1%. Поевтиняват обаче картофите - с 9.6%, 
ябълките - с 5.5% и доматите - с 4.5%. През август поевтиняват течните горива за битови нужди с 3.8%, дизеловото гориво 
с 2.3%, автомобилния бензин А95Н с 1.6% и метана с 0.4%. 
 
Вестник Монитор 
 
√ Дават по 1200 лв. на безработни за курс по заварки  
И незаетите вече ще могат да учат чужди езици с евросредства  
Държавата ще дава по 1200 лв. на безработните, които искат да се квалифицират като заварчици само за месец. Това 
предвижда проект за условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение за безработни по схеми, финансирани от 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Досега в обучения за повишаване на знанията и уменията 
можеха да участват само работещи хора. От тази година обучения ще се предоставят и на безработните, регистрирани в 
бюрата по труда. Според проект, публикуван за обществено обсъждане, всеки, които иска да придобие основни умения 
за професия от сферата на шивачеството например, ще получи ваучер на стойност 600 лв. Така за 300 учебни часа 
безработните ще овладеят тънкостите на занаята. 
За професии,  които се изискват ръководни функции, квалификационните курсове ще бъдат най-дълги и най-скъпи. За 
960 учебни часа обучение курсистите ще получават ваучер на стойност 1800 лв. „От тези обучения ще се възползват 
предимно работещите хора, които искат да повишат квалификацията си”, обясниха от социалното министерство. 
Безработните ще бъдат включвани в обучителните курсове само по преценка на работодателите  
Това означава, че ако фирма търси двама заварчици, Агенцията по заетостта (АЗ) ще отпусне ваучери на обучение на 
заварчици. Преди седмица социалният министър Ивайло Калфин заяви, че на пазара на труда има криза за заварчици,  
автомонтьори и стругари. Причината е, че младите не искат да се трудят в тези сфери, въпреки че заплатите са над 
средното възнаграждение в страната. „С въвеждането на метода „обучение срещу реално работно място” се цели да се 
намери работа на  безработните и да се намали дефицитът на определени кадри”, твърдят от социалното ведомство. 
Досега безплатни квалификационни курсове се предоставяха според желанията на работниците. Така сред най-исканите 
курсове бяха за обучение на продавачи и охранители.  
От тази година се дава възможност безработните да учат и чужди езици.     
Ваучер за 700 лв. осигурява 300 учебни часа английски език на пожелалите да подобрят ключови компетентности. 
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√ Осми сме по усвояване на европари 
България постигна рекордно ниво на усвояване на евросредства и през 2015 година не само че сме успели да влезем в 
топ 10 на отличниците, но вече заемаме престижното 8-о място в класацията. Това каза зам.-председателят на ЕК 
Кристалина Георгиева по време на официалното откриване на завода за боклук в село Яна. Тя обясни, че преди години 
сме били на опашката - на предпоследно място. 
Според прогнозите до края на 2015 година страната ни ще успее да усвои 93% от еврофондовете при 1% през 2009 
година. 
Георгиева представи поздравления от шефа на ЕК Жан-Клод Юнкер. “Ако той беше тук, щеше да каже “браво Бойко, 
браво Фандъкова, браво България”. Той изпраща най-топлите си приятелски приветствия към премиера и към всички 
българи, много обича страната ни”, добави тя.  
“Досега подкрепата ни за България възлиза на 4.5 млрд. евро заяви от своя страна вицепрезидентът на Европейската 
инвестиционна банка Ласло Бараняй. По думите му концепцията за интегрирано управление на отпадъците ще 
допринесе много за развитието на околната среда. Благодарение на този завод България може по-лесно да изпълни 
ангажиментите си по отношение на околната среда и управлението на отпадъците, смята Бараняй. 
Освен това ЕК закри вчера наказателната процедура срещу България заради лошото управление на софийския боклук, 
съобщи също така Георгиева. Страната ни беше заплашена от дело заради това, че липсват подходящи съоръжения за 
депониране на отпадъците в София. България наруши Договора за присъединяване към ЕС, който я задължава да спазва 
общите правила, а сагата продължи до 2011 година. когато ЕК временно замрази процедурата заради напредъка за 
завода край село Яна. 
Еврокомисарят ни съобщи още една добра новина - че през новия програмен период София ще може да кандидатства и 
за отпускането на 270 млн. лв. за изграждането на модерна инсталация в “Топлофикация София”, където да се изгаря 
полученото от преработване на боклука RDF гориво. Годишно заводът трябва да произвежда около 154 000 тона от 
течността. Благодарение на това може да бъдат заместени около 10-12% от ползвания в момента природен газ, което ще 
повлияе и на цената на топлинната енергия. Плановете на общината са след 3 години 30% от столичани да се топлят от 
отпадъци.  
 
√ В края на октомври ясно ще има ли спад на тарифата за бизнеса 
В края на октомври ще стане ясно дали ще бъде възможно поевтиняване на тока за бизнеса. Това обяви председателят 
на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов по повод намерението на работодателите за нов протест, 
ако размерът на такса „задължение към обществото” не бъде намален, съобщи БНР, цитирано от Фокус. 
Според Иванов, за да има намаление, трябва да бъдат намерени достатъчно резерви. „Когато ние взимаме нашето 
решение, изхождаме от това какви са възможностите на енергийната система да функционира нормално, с други думи 
постепенно да се излезе от ситуацията на финансов колапс, в който се намира НЕК, но и българската енергетиката като 
цяло”, коментира той. 
По повод исканата от бизнеса негова оставка, Иван Иванов отговори, че няма намерение да напуска поста, защото смята, 
че защитава закона и обществения интерес.  
 
√ Данък общ доход може да скочи с до 2% 
До 2 процента допълнителен данък върху доходите може да налагат общините от догодина. Тази законова промяна се 
предлага от Министерството на финансите в рамките на пакета с промени на данъчните закони. С нея се дава право 
общинските съвети да въведат нов налог върху доходите на гражданите си в диапазона между 0 и 2 процента. Така може 
да се окаже, че хора с един и същи доход, но постоянен адрес в различни общини, ще плащат различен данък, съобщи 
БНР. Новият данък ще се събира от НАП. 
Идеята част от данъка върху доходите да остава в общините съществува от много години, но досега обсъжданите идеи са 
били част от 10-процентовия налог да се насочва към тях, а не всяка от тях да решава дали да обложи допълнително 
гражданите си, или не.  
С промените се задължава да плащаме авансов данък върху доходите при еднократно получаване на средства от т.нар. 
други източници. Обикновено това са пари, спечелени от награди. Досега те се декларираха веднъж годишно в рамките 
на данъчната кампания.  
Освен това с промените ще се извърши и очакваното намаляване на прага на кешовите разплащания. От догодина 
максимално ще може да плащаме по 5000 лева в брой, което е три пъти по-малко от сега разрешеното. Общините от 
години настояват част от данъкът върху доходите да остава при тях, а не да бъде насочван към държавната хазна. Тяхната 
идея е обаче част от 10-процентния налог, който плащаме и в момента, да бъде пренасочван, а не да има допълнително 
облагане, обясни пред националното радио Гинка Чавдарова от Сдружението на общините. Новият налог  ще намали 
покупателната способност на хората, което веднага ще се отрази върху потреблението и бизнеса, допълни Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал. Администрирането на данъка ще бъде много трудно за работодателите, които го 
удържат авансово. 
 
√ България на 15-о място по икономическа свобода в ЕС 
България се нарежда на 15-о място по икономическа свобода в Европейския съюз, като страната ни е със 7,33 точки от 
максималните 10. Средният резултат за страните от общността е малко по-висок и достига 7,36 т. В световната класация, 
която обхваща 157 държави и територии, обаче делим 42-ро място с Чехия, Швеция и Ямайка, става ясно от годишния 
доклад по темата на канадския институт „Фрейзър”, който е разпространен за България от Института за пазарна 
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икономика. Докладът представя картината през 2013 г. – последната година, за която има налични официални данни за 
всички страни. 
Страната ни получава най-ниска оценка – 4,93 т., по показателя „Съдебна система и право на собственост”, а в 
категорията „Достъп до сигурни и стабилни пари” сме с най-висок резултат - 9,43 т. Валутният борд продължава да 
гарантира стабилни пари, а инфлацията през 2013 г. остава сравнително ниска.  
В световен мащаб икономическата свобода слабо се увеличава от 6,84 миналата година до 6,86 от максимум 10 точки 
тази година. Хонконг отново е начело на класацията и за поредна година е следвана от Сингапур, Нова Зеландия и 
Швейцария. На дъното са три африкански държави.  
Данните на доклада показват, че икономическата свобода води до по-висок стандарт на живот и просперитет на 
населението. Държавите в първата една четвърт на класацията имат среден БВП на човек от населението в размер на 38 
601 щатски долара, а тези на дъното – 6 986 щатски долара. Средната продължителност на живот в най-свободните 
икономики пък надхвърля 80 години, а тази в най-несвободните е 63 години. 
 
Списание Мениджър 
 
√ Близо 27 000 българи взимат пенсии от чужбина 
26 757 българи получават пенсии от чужбина, показват данни на НОИ за 2014 година. Това са хора, които са работили зад 
граница и взимат пенсии на база на международни спогодби и европейски регламенти. Най-много са българите с 
чуждестранни пенсии от Германия, Гърция и Испания, пише "Монитор". През 2014 година средният размер на 
българската пенсия на гурбетчиите е бил 193,80 лв. 
Това е сумата, която се изплаща само от НОИ, а останалите средства, натрупани от осигуровки в чужбина, се изплащат от 
местния осигурителен институт. В сравнение с 2013 година парите за старини на трудилите се зад граница, изплащани от 
НОИ, са се увеличили с 12,8 лв. 
От осигурителния институт отчитат и ръст в броя на българите, които получават пенсии от чужбина. За една година те са 
се увеличили с 2848 души. От 2007 година, когато България стана член на ЕС, броят на хората с пари за старини по 
международни спогодби е нараснал 3 пъти. 
Все повече хора се интересуват от това как да получат пенсия от друга държава, в която са работили, обясняват 
пенсионни консултанти. Според европейските правила НОИ признава осигурителния стаж на нашенците, натрупан в 
страните от ЕС и в държави, с които страната ни има подписани спогодби, но не и осигурителния доход. Така ако една 
жена има 25 години трудов стаж у нас и още 10 години в друга страна от ЕС и е навършила 60,8 години, тя ще получи 
пенсия от НОИ, но размерът й ще зависи само от осигурителния доход за тези 25 години труд у нас. Доходът от 
останалите ще има значение при отпускане на пенсия от държавата, в която се е осигурявала. 
За да получат пенсия от чужбина, българите трябва да отговарят на местните условия за излизане в заслужен трудов 
отдих. В Германия например пенсионната възраст и за двата пола е 65 години. Така ако една българка е работила и в 
Германия, ще получи пенсия от НОИ, след като навърши 60,8 години, а германска, след като чукне 65 години. 
При навършване на нужните години и стаж да пенсия трудещите се трябва да подадат заявление за отпускане на пари за 
старини в НОИ и в съответната социална служба в страната, в която е работил. През последните години все повече 
нашенци в предпенсионна възраст стягат куфарите за чужбина, с цел да натрупат няколко години труд зад граница, който 
след това ще им осигури и втора европейска пенсия. В същото време все повече европейци от третата възраст избират 
България, за да изживеят старините си. 

 
 
Investor.bg 
 
√ МФ предлага прагът за плащания в брой да падне до 5 хил. лв.  
Ако промените в Закона за ограничаване на плащанията в брой бъдат приети, ще влязат в сила от 1 януари 2016 г. 
Министерството на финансите (МФ) предлага да се намали размерът на плащанията, над който те трябва да се 
извършват по банков път, на 5 000 лв. от текущите 15 000 лв. Това е записано в предложенията за изменение на Закона за 
ограничаване на плащанията в брой посредством промени в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО). Те са 
публикувани за обществено обсъждане на сайта на финансовото министерство до 26 септември. 
Ведомството предлага нормативно регламентираният праг 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. 
Политическата нестабилност и кризата с КТБ са увеличили дела на сивата икономика 
„Предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в 
държавите членки на Европейския съюз, където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2 000 до 3 
000 евро“, аргументират се вносителите. 
Предлага се плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, 
когато са на стойност, равна на или надвишаваща 5 000 лв. или на стойност под 5 000 лв., представляваща част от 
парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 5 000 лв. 
Ограничението обаче ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност 
е равна на или надвишава 5 000 лв. по курса на Българската народна банка в деня на плащането, става ясно от мотивите. 
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„Мярката ще стимулира текущото отразяване на паричните потоци чрез първични счетоводни документи и ще 
способства за минимизиране на разплащанията в брой по сделки между лицата, участници в стопанския оборот“, 
допълват от МФ. 
Предложените промени в законопроекта няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за 
бюджета, а проекта за промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой се въвеждат норми на правото на ЕС, 
поради което е изготвена справка за съответствие. 
В преходните и заключителни разпоредби на проекта за изменение и допълнение на ЗКПО е записано, че ако падането 
на прага до 5 000 лв. бъде прието, то това ще стане от 1 януари 2016 г. 
 
√ Държавната подкрепа за инвеститори в общини с висока безработица няма да е автоматична  
Предлага се също индивидуално разглеждане на всеки инвестиционен проект и предварително одобрение на проект 
за първоначална инвестиция 
Премахване на автоматичния характер при предоставяне на държавна помощ за инвеститор, решил да осъществява 
дейност в общини с безработица с или над 25 на сто по-висока от средната за страната, индивидуално разглеждане на 
всеки инвестиционен проект и предварително одобрение на проект за първоначална инвестиция. Това са част от 
промените в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), които предлага Министерството на финансите (МФ) 
във връзка с процедурите по предоставяне на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално  
развитие. Те са публикувани за обществено обсъждане на сайта на министерството до 26 септември. 
След изразено становище на Европейската комисия (ЕК) относно изготвените Насоки за регионалната помощ за периода 
2014-2020 г., в което се посочва, че държавна помощ след субективна преценка от страна на българските власти не би 
могла да бъде одобрена, финансовото ведомство поема ангажимент за премахване на автоматичния характер. 
„Във връзка с премахване на автоматичния характер на схемата за държавна помощ е подготвен проект на промени, 
който е изпратен на ЕК, и е дадена предварителна оценка, че по този начин подготвената схема за държавна помощ 
отговаря на изискванията на ЕК съгласно Насоките за регионалната помощ за периода 2014-2020 г.“, пише в мотивите за 
изменение и допълнение на ЗКПО. 
От МФ поясняват, че прилагането на данъчното облекчение, представляващо държавната помощ за регионално 
развитие, в това число - условията, които следва да бъдат спазвани, съгласно насоките, и условията, при които може да 
бъде прилагано данъчното облекчение, следва да бъдат окончателно одобрени с решение на ЕК. 
По-конкретно - чрез промените се въвеждат четири типа условия, които следва да се спазват от всяко данъчно 
задължено лице, което би искало да прилага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ: 
1. Общи условия; 
2. Условия, които оказват влияние върху размера и интензитета на помощта; 
3. Условия, свързани с приемливите разходи, първоначалната инвестиция и активите, които са част от нея; 
4. Допълнителни условия, в случите когато първоначалната инвестиция е част от голям инвестиционен проект или единен 
инвестиционен проект. 
В рамките на общите условия се предвижда подаването на формуляр за кандидатстване за помощ по образец до 
изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) най-късно преди започване изпълнението на 
проекта за първоначална инвестиция. За да може да ползва данъчното облекчение, инвеститорът следва да е получил 
разрешение от БАИ чрез заповед. С нея се потвърждава, че помощта има необходимия стимулиращ ефект и изрично се 
вписва максимален размер и интензитет на помощта, а редът за издаване на заповедта ще бъде определен с наредба на 
министъра на финансите и министъра на икономиката, гласят мотивите. 
От там става ясно още, че размерът на определената в заповедта помощ не може да се надвишава, независимо от 
спазване на интензитета на помощта. Намаляването на размера на приемливите разходи за съответната първоначална 
инвестиция в хода на изпълнение на инвестицията не може да доведе до надвишаване на вече определения в заповедта 
интензитет. ЗКПО гласи, че максималният интензитет на помощта е 50%, а за първоначална инвестиция, извършвана в 
общини от Югозападен регион – 25%. 
А за да бъде одобрен проект за първоначална инвестиция на големи предприятия, размерът на помощта е необходимо 
да съответства на нетните допълнителни разходи за реализиране на първоначалната инвестиция в съответната община в 
сравнение със съпоставим сценарий без помощ. Според ЗКПО поне 25% от стойността на приемливите разходи за 
материалните и нематериалните активи, включени в първоначалната инвестиция, трябва да е за сметка на инвеститора. 
Предвижда се промяна и на срока за изпълнение на първоначалната инвестиция – тя трябва да бъде извършена в срок 
до 4 календарни години, в това число - годината на получаване на заповедта. Сега в чл. 189, ал. 2 от ЗКПО е записано, че 
„първоначалната инвестиция трябва да бъде извършена в срок до 4 години от началото на годината, за която е 
преотстъпен данъкът“. 
Освен това се променя изискването, което предвижда за определена първоначална инвестиция необходимост 
приемливите разходи да надвишават с поне 200% не данъчната, а балансовата стойност на активите, които се използват 
повторно към 31 декември на годината преди започването на изпълнението на първоначалната инвестиция. Освен това 
стойността на приемливите разходи за активи, включени в първоначална инвестиция, свързана със съществена промяна 
в общия производствен процес, трябва да превишава сумата на счетоводните разходи за амортизации на активите, 
свързани с дейностите, които ще бъдат модернизирани, за предходните три отчетни периода. 
По настояване на ЕК и независимо от свързаните текстове и дадените определения в разпоредбите, касаещи данъчно 
задължени лица, които изобщо могат да се ползват от данъчното облекчение, изрично са изключени отраслите 
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транспорт, енергетика, първично производство, преработка и предлагане на пазара на селскостопански продукти, става 
ясно още от мотивите, придружаващи промените в ЗКПО. 
По отношение на влизане в сила на схемата за помощ е предвиден преходен период за 2015 г., съгласно който данъчното 
облекчение влиза в сила след постановяване на положително решение от ЕК относно съответствието му с Насоките на ЕК. 
При условие, че ЕК постанови положително решение до 31 декември 2015 г., корпоративният данък за 2015 г. ще се 
преотстъпва, в случай че е подаден формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г. и е 
налице одобрение от страна на БАИ до 31 март 2016 г. 
От мотивите ставя ясно, че преотстъпване на авансови вноски за 2015 г. няма да се допуска. Преходният период е 
предвиден по този начин с цел данъчно задължените лица да се запознаят с направените промени и да имат възможност 
да подготвят своите документи за кандидатстване и да е налице време, в което БАИ да оцени подадените формуляри за 
кандидатстване. 
Във връзка с изискванията на Насоките за регионалната помощ за периода 2014-2020 г. и правилното прилагане на 
схемата за държавна помощ се въвеждат понятията „започване изпълнението на проекта“, „стоманодобив“, 
„производство на синтетични влакна“, „равнище група“, „единен инвестиционен проект“, „транспорт“, „летища“, 
„производствен обект“ за целите на определението за първоначална инвестиция. Освен това в ЗКПО за целите на 
схемата са променени и определенията за „дата на предоставяне на помощта“ и „големи предприятия“. 
Например, „датата на предоставяне на помощта“ за целите на чл. 188 и чл. 189Б от ЗКПО, т.е. предоставянето на данъчно 
облекчение, което представлява минимална държавна помощ, е 31 декември на годината, за която се преотстъпва 
корпоративния данък, а за целите на чл. 189, т.е. предоставянето на данъчно облекчение, представляващо държавна 
помощ за регионално развитие, ще бъде датата на заповедта на директора на БАИ. 
В преходните и заключителни разпоредби на проекта за изменение и допълнение на ЗКПО е записано, че ако бъдат 
приети, ще влязат в сила от 1 януари 2016 г. 
 


