Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българска национална телевизия
√ НСТС обсъжда данък “уикенд”
Финансовият министър Владислав Горанов излезе с предложение фирмите да доказват каква част от активите си ползват
за служебни цели и каква част – за лични. Това стана на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Става дума за недвижими имоти и автомобили. Станалият известен като данък “уикенд” цели да спре ощетяването на
бюджета с десетки милиони левове годишно чрез използването на данъчен кредит неправомерно.
Предложението на финансовия министър е фирмите да доказват с декларации пред НАП – каква част от активите ползват
за служебни цели. Мярката ще засегне над 65 000 фирми, регистрирани по ЗДДС, които ползват данъчно облекчение.
Крайната цел е да се оздрави фиска.
Владислав Горанов, министър на финансите: ”Не е тайна, че може би 95 % от новите автомобили, които се движат на
територията на Република България са собственост на юридически лица, не толкова на физически и не е тайна, че по този
начин се избягва един голям полагащ се, по принцип, на бюджета приход”.
Работодателите са “за” новия данък, но със забележки – ако ще има методика, тя да е единна, а не всеки сам да определя
кои активи ползва за служебни и кои за лични цели.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България: ”Ние смятаме, че трябва да се върви по
линия на данъчните проверки и ревизии, а не чрез създаване на 200 000 методики, които на всичкото отгоре трудно могат
да бъдат стандартизирани”.
Работодателите настояват още данъкът да важи за активи над 50 000 лева. Синдикатите подкрепиха новия данък. “За” са
активите, които ще се облагат с данък “уикенд”, да се определят процентно.
Ваня Григорова, КТ “Подкрепа”: ”Примерът, който ни беше даден, е за хотел, в който 2 стаи например се ползват за лични
нужди. Какъв е проблемът да бъдат изчислени като % тези 2 стаи от общата площ на хотела?”
Социалните партньори имат време да изчистят подробните около новия данък до следващата сряда, когато ще влезе за
гласуване в Министерския съвет.
Като “стъпка в грешна посока” определя идеята за въвеждането на “данък уикенд” икономистът от Индъстри уоч Георги
Стоев. Според него се прави опит да се въведат нови техники на облагане на доходите.
Георги Стоев – икономист: ”Общият коментар е, че това е стъпка в грешната посока. На практично ниво явно става дума за
сондиране на общественото мнение и политическия консенсус за това дали ще се събере коалиция за по-високи данъци в
страната. Започват експерименти с нови видове облагане, което от една страна е проблем, затова защото издава
политическа воля за по-лява политика, която по-скоро би отблъсквала инвеститорите в страната”.
Видеото може да видите тук.
Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Съществуващата практика за авансово плащане, безспорно подобрява състоянието на текущия
фиск
Имаме някои препоръки относно съществуващата практика за авансово плащане на корпоративен данък, която не
съществува в много страни в ЕС. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев по време на НСТС, предаде репортер на
Агенция "Фокус". "Tя безспорно подобрява състоянието на текущия фиск, текущите баланси. Ако се ограничи тази мярка
обаче, няма да се утежни фискът, а ще се облекчи малкият и среден бизнес. Може би е време да останат само големите
данъкоплатци, плащащи авансово корпоративния данък", заяви Велев.
Той посочи, че липсва реформата за такса за битови отпадъци. "Ние сме единствената страна, която си мисли, че хората не
генерират битови отпадъци. Не е постигнато съгласие с общините, но аргументът, че ще се утежни ситуацията със
задълженията за домакинствата не е състоятелен от гледна точка на това, че трябва замърсителят да плаща. Ако няма
такава връзка ще продължаваме да живеем в боклуци, защото нямаме финансов стимул те да се ограничават", подчерта
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Васил Велев. Той уточни, че АИКБ настоява да се ускори работата по създаването на поднормативни документи и някои
промени в законодателството, които са били съгласувани, но липсват в законопроекта.
√ Васил Велев, АИКБ: Ограниченията за плащане в брой трябва да бъдат въведени поетапно
Има проблем с частичното ползване на дълготрайните активи не по предназначение, трябва да се търси решение. Това
каза Васил Велев, председател на АИКБ по време на заседание на НСТС, предаде репортер на Агенция "Фокус". "Това,
което беше предложено в първоначалния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративно
подоходно облагане, ще води до правна несигурност. Ние предложихме тези методики да се прилагат за по-значителните
активи", посочи Велев.
Във връзка с ограничението на плащанията в брой АИКБ предлага намаляване на прага от 10 хил. лева. Според Велев ще
бъдат стресирани хората в земеделието, които плащат предимно в брой. "Това не ограничава сивия сектор, а ограничава
изрядните. Европейската практика е различна, но в Италия прагът е 1 000, Германия - 5 000. Смятаме, че трябва да се въведе
ограничаване на плащанията в брой, но да се направи стъпка по стъпка", посочи още Велев
Вестник Монитор
√ НЕ ПОДКРЕПИХА ДА ПОЛУЧАВАТ ПО 3 СРЕДНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
Работодателите не искат чужди служители срещу 2607 лв.
Работодателите са против предложението специалисти от трети страни да се наемат срещу три средни работни заплати.
„Няма как такава заплата да се плаща във всички сектори”, категоричен е председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев. Идеята за три средни работни заплати на специалисти извън Европейския съюз е на
социалното министерство и цели облекчаване при издаване на „сини карти”. Според синдикатите правителството трябва
ад реши как да задържи бг кадрите, а не как да внася чужди. Облекчението по издаване на „сини карти” се налага заради
дефицита на специалисти у нас, категорични са от социалното министерство. По тяхна информация годишно у нас се
издават около 30 за работа на специалисти от трети страни. От 2017 г. бизнесът ще ще прави списък с дефицитните кадри
на пазара на труда. Той ще бъде утвърждаван от социалния министър и на база на него още бъдат издавани „сини карти”.
divident.bg
√ Едва 25 специалисти е „внесла” България през 2014 г.
"За миналата година имаме само 25 специалисти, внесени в страната. Напусналите са хиляди." Това посочи Васил Велев
председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Според него, нормативните ограничения за заплащането за чуждестранни специалисти е излишно и няма причина да
съществува, съобщава Агенция „Фокус”.
"Предложението на АИКБ, считайки, че реално съществува такъв проблем, е че трябва да се направят проверки и данъчни
ревизии, а не да се измислят цели и методики. Смятаме, че ако трябва да се въвежда праг, той трябва да е 50 хил. лева",
коемнтира Велев Във връзка с ниския праг на ДДС за юридически лица.
varna.utre.bg
√ Работодателите не искат чужди служители срещу 2607 лв.
Според синдикатите правителството трябва да реши как да задържи бг кадрите, а не как да внася чужди
Работодателите са против предложението специалисти от трети страни да се наемат срещу три средни работни заплати.
"Няма как такава заплата да се плаща във всички сектори", категоричен е председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев.
Идеята за три средни работни заплати на специалисти извън Европейския съюз е на социалното министерство и цели
облекчаване при издаване на "сини карти". Според синдикатите правителството трябва да реши как да задържи бг кадрите,
а не как да внася чужди.
Облекчението по издаване на "сини карти" се налага заради дефицита на специалисти у нас, категорични са от социалното
министерство. По тяхна информация годишно у нас се издават около 30 за работа на специалисти от трети страни. От 2017
г. бизнесът ще ще прави списък с дефицитните кадри на пазара на труда. Той ще бъде утвърждаван от социалния министър
и на база на него още бъдат издавани "сини карти".
Българско национално радио
√ Горанов се отказа от данъка от 2% за общините
Министърът на финансите обаче не се отказва от намерението прагът за кешовите разплащания да падне на 5 хил.
лева
Финансовото министерство се отказа от идеята общините да облагат допълнително гражданите. В началото на заседанието
на Тристранния съвет финансовият министър Владислав Горанов обяви, че дебатът по допълнителния данък върху
доходите до 2% вече е несъстоятелен:
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Начинът, по който се проведе дебатът и масовото становище, че не се приема като мярка, независимо че съм готов да водя
дебат дали има икономическа рационалност в това, ме въздържа да правя такова предложение към правителството. В
този смисъл правителството няма да предлага такова решение.
Държавата ще наложи праг за възстановяването на данък добавена стойност за недвижими имоти и автомобили, ползвани
от бизнеса. По този начин ще се избегне практиката скъпи активи като луксозни имоти или автомобили да се използват
изцяло за лични нужди, въпреки че са купени от името на компании. Все още се обмисля върху каква част от стойността на
покупката ще може да се връща данъчният кредит.
Тази промяна в първоначалното предложение на финансовото министерство обяви директорът по данъчна политика
Людмила Петкова. Първоначалният вариант беше фирмите да доказват, че всеки актив над 700 лева се използва само за
бизнес, което засягаше огромна част от техниката – например лаптопи и мобилни телефони:
Давам пример, за да е ясно, един хотел, ползват се две или три стаи за лични нужди от собственика. Методиката е площа
на тези стаи, които се ползват за лични нужди, отнесено към общата площ на хотела, съответно в това съотношение се
ползва данъчен кредит, примерно 95% за независима икономическа дейност и съответно 5% за лични нужди.
При автомобилите ще се гледа километражът, но все още не е определен праг, каза министърът на финансите Владислав
Горанов:
Спираме "надлъгването" дали един петместен джип се използва за целите на икономическата дейност от съответния
оператор или за лични цели. Сами разбирате, че при около 252 работни дни в годината остатъкът до календарния брой
дни в годината е време, в което много от собствениците на бизнеси могат да се изкушат да използват активите за собствени
цели.
Казусът ще възниква за имущество над 35 000 или 50 000 лева, каза Горанов. В момента щетите в хазната са десетки
милиони:
Може би 95% от новите автомобили, които се движат на територията на Република България, са собственост на юридически
лица, не толкова на физически. Не е тайна, че по този начин се избягва един голям полагащ се по принцип на бюджета
приход.
Въпреки че направи промени в част от предложенията си, срещу които имаше остра реакция, финансовото министерство
ще настоява прагът на кешовите разплащания да падне до 5000 лева. В момента той е 15 000 лева, а бизнесът иска поплавно намаление. Аз продължавам да не намирам аргумент да толерираме движението на огромни парични обеми в
брой, заяви Горанов.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал контрира министърът:
Това не ограничава сивия сектор, а ограничава изрядните. Тези, които плащат в брой и неосчетоводяват, за тях няма
значение какъв е прагът. Ние също мислим, че трябва да се върви към ограничаване на разплащанията в брой, но е разумно
да се направи стъпка по стъпка.
Горанов обеща преди правителството да приеме промяната идната сряда да има повече ясното какъв процент от
ползването няма да попада в режима на връщане на ДДС.
От бизнеса недоволстваха, че няма движение по новата схема заплащане на данък смет. Общините обаче няма да
начисляват такса смет на молитвените домове и манастири, собственост на регистрираните у нас вероизповедания, ако
имотите не се използват за стопанска дейност. От синдикатите пък са недоволни, че не се предлага необлагаем минимум
догодина и преференция за семействата с деца.
Ако собственици на имоти санират жилищата си със собствени средства, те също ще ползват намален процент на данък
сгради. Това няма да важи за санирани имоти по Националната програма за енергийна ефективност.
Репортажа чуйте в звуковия файл тук.
√ Работодателските организации се срещат с главния прокурор
Национално представените работодателски организации ще внесат в Прокуратурата сигнали за нередности в
енергетиката. Срещата с главния прокурор Сотир Цацаров ще се проведе след поредица от разговори на работодателите
с парламентарно представените политически сили.
На интернет страницата bgrabotodateli.org са оповестени случаи за разхищение в системата на НЕК, за незаконно
оперираща биогазова централа, за узаконяване на грабежи от фотоволтаичните централи и за съмнителни обществени
поръчки.
Работодателите настояват за по-ниски цени на електроенергията за индустрията, за реформи в сектора и за законодателни
промени, включително отмяна на поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници, които разрешиха
включването на нови мощности. Освен това изискват разкриването на информация за собствениците, договорите и
дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени.
Принципна подкрепа за исканията си работодателските организации получиха при срещите си с парламентарните групи
на БСП, Патриотичния фронт и АБВ.
cross.bg
√ Работодателите не искат чужди служители срещу 2607 лв.
Работодателите са против предложението специалисти от трети страни да се наемат срещу три средни работни заплати.
„Няма как такава заплата да се плаща във всички сектори", категоричен е председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България Васил Велев. Идеята за три средни работни заплати на специалисти извън Европейския съюз е на
социалното министерство и цели облекчаване при издаване на „сини карти". Според синдикатите правителството трябва
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ад реши как да задържи бг кадрите, а не как да внася чужди. Облекчението по издаване на „сини карти" се налага заради
дефицита на специалисти у нас, категорични са от социалното министерство. По тяхна информация годишно у нас се
издават около 30 за работа на специалисти от трети страни. От 2017 г. бизнесът ще ще прави списък с дефицитните кадри
на пазара на труда. Той ще бъде утвърждаван от социалния министър и на база на него още бъдат издавани „сини карти".
√ Бизнесът е против 3-те средни заплати за чужди специалисти
И синдикатите, и работодателите имат забележки към промените при наемането на чужди специалисти от трети страни
със синя карта. Предложенията на социалното министерство бяха разгледани вчера в тристранката. С тях трябва да се
въведат по-облекчени условия за наемане на чужденци от трети страни. Бизнесът вече няма да трябва да прави пазарен
тест, с който да доказва, че за позицията няма подходящ кандидат у нас. За сметка на това обаче държавата въвежда
изискване тези служители да получават поне три пъти средната заплата за страната, т.е. около 2700 лв. към момента.
Работодателите се обявиха срещу заложеното минимално възнаграждение. Те предлагат прагът да е средната заплата
плюс 50%, или около 1350 лв. Зам.-министърът на труда Зорница Русинова обаче коментира, че няма да променят
изискването за заплащането и кабинетът ще го гласува в този вид. До края на годината обаче щели да предложат закон за
трудовата миграция, който щял да урежда въпроса. От думите на Русинова се разбра, че ако не работи текстът по този
начин, може да се мисли за намаляване на заплащането. Всички работодателски организации обаче са доволни, че
процедурата се облекчава, защото по думите им на пазара на труда у нас има катастрофален недостиг на кадри в някои
сектори. Професиите, за които работодателите ще могат да ползват по-леките условия, ще се уточнят до края на януари
догодина.
Профсъюзите пък са против облекчаване на условията за наемане на чужди специалисти. От асоциацията на ИТ сектора
коментираха, че само в Европа недостигът на кадри при тях е 1 млн. души, а в световен мащаб се оценява на 4.5 млн. души.
От асоциацията изразиха недоволство, че няма срокове, в които трябва да се издава разрешението за работа у нас, и в
момента процедурата отнема между 6 и 9 месеца. В Германия тя траела 4 седмици.
В ПЕНСИЯ
Държавните служители, назначени в администрацията, след като са се пенсионирали, ще могат да бъдат уволнявани с
един месец предизвестие без друго основание. Това са част от промените в закона за държавния служител, които
социалните партньори приеха. Единствено от КНСБ видяха в промените дискриминация спрямо хората в пенсия. Така
обаче се уеднаквява режимът с останалите служители, които от началото на годината също могат да бъдат уволнени без
друго основание.
√ Работодателските организации сезират главния прокурор за нередности в енергетиката
Национално представените работодателски организации ще внесат в Прокуратурата сигнали за нередности в
енергетиката. Срещата с главния прокурор Сотир Цацаров ще се проведе след поредица от разговори на работодателите
с парламентарно представените политически сили.
На интернет страницата bgrabotodateli.org са оповестени случаи за разхищение в системата на НЕК, за незаконно
оперираща биогазова централа, за узаконяване на грабежи от фотоволтаичните централи и за съмнителни обществени
поръчки.
Работодателите настояват за по-евтини цени на електроенергията за индустрията, за реформи в сектора и за
законодателни промени, включително отмяна на поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници, които
разрешиха включването на нови мощности. Освен това изискват разкриването на информация за собствениците,
договорите и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени.
Принципна подкрепа за исканията си работодателските организации получиха при срещите си с парламентарните групи
на БСП, Патриотичния фронт и АБВ.
Вестник Капитал Daily
√ Фирмите ще декларират пред НАП стоки за над 35 хил. лв.
Част от ДДС кредита за автомобили и недвижими имоти няма да се признава
Фирмите ще декларират пред НАП всяка покупка на стока над 35 или 50 хил. лв., като прагът все още се обсъжда. Това
обяви финансовият министър Владислав Горанов след заседанието на Националният съвет за тристранно сътрудничество
във вторник, на което бяха обсъдени последните данъчни промени, предложени по-рано този месец от Министерството
на финансите. Промяната в Закона за ДДС ще бъде вкарана на Министерски съвет следващата сряда (7 октомври) и с това
ще отпадне първоначалният вариант, при който прагът бе твърде нисък – 700 лв. Финансовият министър обяви и друга
мярка, която има за цел да предотврати нерегламентираното използване за лични цели на автомобили и недвижими
имоти, закупени от юридически лица – пропорционално намаляване на основата на данъчния кредит, който се
възстановява за тези два типа активи.
Горанов обяви още, че темата за допълнителния подоходен данък в полза на общините е затворена и финансовото
министерство повече няма да я повдига. Той също така обясни, че е склонен да промени и минималния праг за плащания
в брой, който в сегашния вариант на законодателните промени е 5000 лв. Според министъра обаче няма основание за
това, тъй като няма изрядни икономически оператори, на които да им се налага да плащат в брой по толкова големи
сделки.
Некоректни фирми
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Финансовият министър изнесе данни, според които 95% от новите автомобили се регистрират на юридически лица.
"Използването на фирмени активи за лични цели е недопустимо според европейската директива и българския закон. То
обаче се прилага масово в България, което намалява сериозно данъчната основа и приходите в бюджета от ДДС",
коментира Горанов. Според него прагът от 700 лв. наистина е твърде нисък и затова ще бъде увеличен поне 50 пъти. "Този
праг води идеята си от минималната стойност на актив, който по счетоводното законодателство се води за дълготраен",
обясни министърът. Той уточни обаче, че точната стойност ще бъде ясна малко преди внасянето в МС.
Работодателите, които възразиха най-силно срещу първоначалния вариант на промените, приемат, че трябва да има праг,
но той да е доста по-висок. "Ние приемаме, че има проблем и трябва да се търси решение. При първия вариант ще има
правни последици и неравнопоставено третиране. Така че ние предлагаме вдигане на прага", коментира Васил Велев,
председател на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). За по-висок праг се обявиха и другите три бизнес
организации – КРИБ, БСК и БТПП.
Вдигането на прага обаче няма да бъде единствената преграда пред възможността собствениците на фирми да купуват
фирмени стоки за лично ползване. Втората мярка, която също все още се доработва от финансовото министерство, е
насочена конкретно към автомобилите и недвижимите имоти, които според Горанов са двете най-значими групи активи,
с които се злоупотребява. "Ще бъде определен един процент, който няма да се признава като данъчен кредит, след което
взаимоотношенията между купувача и бюджета приключват", обясни министърът. По неговите думи найразпространеният вариант в Европа за автомобилите е 50% намаление, но според него в България процентът ще е понисък.
При недвижимите имоти МФ все още няма окончателно решение. "Много е трудно да се улучи правилният процент за
недвижимите имоти и затова си дадохме една седмица да работим в тази насока", обясни финансовият министър. Според
него със сега действащите закони и механизми държавата като цяло може да се пребори с неправомерното използване на
фирмени автомобили за лично ползване, но "с големи разходи за бюджета и бизнеса". "Ние искаме да намерим
прагматични и лесни за прилагане решения, които да намалят злоупотребите и да не увеличават тежестта върху бизнеса",
добави той.
Без общински данък
По темата с общинския подоходен данък Горанов обяви, че тя вече не съществува. "След като местните власти не желаят
да водят този дебат, аз няма да го повдигам повече. Следващия път предложението трябва да дойде от местните власти",
смята Горанов. Според него общините не желаят да носят никаква отговорност за икономическото развитие на регионите
и оставят всичко на централната власт. Той също така изтъкна, че при сегашните нива на дълг и дефицит не е склонен да
се откаже от част от подоходния данък.
Министърът съобщи в тази връзка, че през тази година няма да се излиза повече на международните дългови пазари.
"Успяхме да съберем над 1.6 млрд. лв. повече приходи спрямо миналата година и това ни дава възможност да ограничим
външното финансиране", обясни Горанов.
dir.bg
√ Горанов се отказа от данъка от 2% за общините
Финансовото министерство се отказа общините да могат да облагат с до 2% данък доходите, заяви финансовият министър
Владислав Горанов.
В началото на заседанието на Тристранния съвет финансовият министър Владислав Горанов обяви, че дебатът по
допълнителния данък върху доходите до 2% вече е несъстоятелен.
"Начинът, по който се проведе дебатът и масовото становище, че не се приема като мярка, независимо че съм готов да
водя дебат дали има икономическа рационалност в това, ме въздържа да правя такова предложение към правителството.
В този смисъл правителството няма да предлага такова решение", заяви Горанов.
По думите му облагането отпадна с оглед на това, че няма съдействието на всички общини.
"Тъй като дебатът по темата не спира искам да ви уверя, че той въобще не съществува, защото нямаме намерение да
предлагаме подобни инициативи", обясни Горанов.
Преди дни и председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че ГЕРБ са се отказали от общинския данък доход.
Идеята за данъка бе на Министерство на финансите. С него се предвиждаше общините да получат право да облагат
доходите на гражданите с постоянен адрес на територията на общината с между 0 и 2%, освен данъка 10%.
За други данъчни промени
Прагът на данък ДДС за недвижими имоти и МПС, ползвани от юридически лица е твърде нисък и ще бъде увеличен, найвероятно на между 35 000 и 50 000 лева от сегашните 700 лв., каза Владислав Горанов.
На заседанието на тристранния съвет се обсъждаше промяна в закона, която задължава фирмите да декларират за всяка
покупка от над 700 лв. дали изцяло я ползват за служебни цели или и за лични.
При използване на автомобили и недвижими имоти съвместно за бизнес и за лични нужди, всеки ще определя процент,
върху който ще може да ползва данъчен кредит – т.е. да му се възстановява ДДС. Тази промяна в първоначалното
предложение на финансовото министерство обяви директорът по данъчна политика Людмила Петкова.
Първоначалният вариант беше фирмите да доказват, че всеки актив над 700 лева се използва само за бизнес, което
засягаше огромна част от техниката – например лаптопи и мобилни телефони.
"Давам пример, за да е ясно, един хотел, ползват се две или три стаи за лични нужди от собственика. Методиката е площта
на тези стаи, които се ползват за лични нужди, отнесено към общата площ на хотела, съответно в това съотношение се
5

ползва данъчен кредит, примерно 95% за независима икономическа дейност и съответно 5% за лични нужди. При
автомобилите - по същия начин, методиката е на база изминати километри", обясни Людмила Петкова.
При автомобилите ще се гледа километражът, но все още не е определен праг, каза министърът на финансите.
"Спираме "надлъгването" дали един петместен джип се използва за целите на икономическата дейност от съответния
оператор или за лични цели. Сами разбирате, че при около 252 работни дни в годината остатъкът до календарния брой
дни в годината е време, в което много от собствениците на бизнеси могат да се изкушат да използват активите за собствени
цели", обясни Горанов.
Казусът ще възниква за имущество над 35 000 или 50 000 лева, допълни той. По думите му в момента щетите в хазната са
десетки милиони.
Въпреки че направи промени в част от предложенията си, срещу които имаше остра реакция, финансовото министерство
ще настоява прагът на кешовите разплащания да падне до 5000 лева. В момента той е 15 000 лева, а бизнесът иска поплавно намаление.
"Аз продължавам да не намирам аргумент да толерираме движението на огромни парични обеми в брой", заяви Горанов.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал контрира министърът.
"Това не ограничава сивия сектор, а ограничава изрядните. Тези, които плащат в брой и неосчетоводяват, за тях няма
значение какъв е прагът. Ние също мислим, че трябва да се върви към ограничаване на разплащанията в брой, но е разумно
да се направи стъпка по стъпка", каза Велев.
Горанов обеща преди правителството да приеме промяната идната сряда да има повече ясното какъв процент от
ползването няма да попада в режима на връщане на ДДС.
Недоволство
От бизнеса недоволстваха, че няма движение по новата схема заплащане на данък смет. Общините обаче няма да
начисляват такса смет на молитвените домове и манастири, собственост на регистрираните у нас вероизповедания, ако
имотите не се използват за стопанска дейност.
От синдикатите пък са недоволни, че не се предлага необлагаем минимум догодина и преференция за семействата с деца.
Ако собственици на имоти санират жилищата си със собствени средства, те също ще ползват намален процент на данък
сгради. Това няма да важи за санирани имоти по Националната програма за енергийна ефективност.
topnovini.bg
√ Министерството на финансите се отказа от 2% данък в общините
Министерството на финансите оттегли предложението си общините да облагат допълнително гражданите. На заседанието
на Съвета за тристранно сътрудничество финансовият министър Владислав Горанов заяви, че дебатът по допълнителния
данък върху доходите до 2% вече е несъстоятелен.
„След като местните власти нямат желание да се води дебат за възможно данъчно облагане върху физически лица, не
мисля да го повдигам отново”, заяви Горанов. Той упрекна общините за това, че взимат относително малко решения,
свързани с икономическото развитие на регионите.
"Смятам, че при сегашния дефицит в държавния бюджет и при отговорностите, свързани с основните социални функции
на държавата като плащането на пенсиите, социални помощи, финансирането на здравната система и всички други
ангажименти, които правителството има, не мога с лека ръка да предложа намаляването на приходната част на държавния
бюджет и увеличаването на неговия дефицит”, допълни финансовият министър.
„Подкрепяме предложението на Министерство на финансите, това е стъпка в правилната посока. Те оттеглиха
намерението за данък общ доход на физически лица с 2 %, така че да се попълват бюджетите на местната власт”,
коментираха решението на Горанов от КТ „Подкрепа”.
Социалните партньори се разбраха и за предложението за въвеждането на „данък уикенд”. Министър Горанов предложи
използването за лични цели на служебни автомобили и недвижими имоти да се облага с данък.
„Целият диалог между социалните партньори протече в един добър тон, конструктивен с конкретни предложения. Всеки
изказа активите си, които са внесени в съответните ресорни министерства. Има логика в предложението на министъра, но
има и доста противоречиви неща. Надяваме се да видим окончателните промени. Ще участваме с активна позиция и да
имаме поправка, която да бъде разбираема и лесно приложима. Би трябвало да спрат някои злоупотреби. Това нещо по
нашите представи е в доста европейски държави”, заяви Кирил Домусчиев.
„Предложението на АИКБ, считайки, че реално съществува такъв проблем, е да се направят проверки и данъчни ревизии,
а не да се измислят цели методики. Смятаме, че ако трябва да се въвежда праг, той трябва да е 50 хил. лева по ДДС.
АИКБ смята категорично, че трябва да се върви към облекчаване на режима на внос на висококвалифицирани специалисти
и недостигащи специалисти на пазара на труда у нас. За миналата година имаме само 25 специалисти, внесени в страната.
Напусналите са хиляди. Смятаме, че ограниченията за заплащането за чуждестранни специалисти е излишно, няма
причина да съществува”, каза след заседанието Васил Велев.
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Вестник 24 часа
√ Бизнесът поиска бърза писта и за чужди моряци, не само за IT
Да се намали прагът от 3 средни заплати, или около 2700 лв. в момента, за да може чужденец, извън ЕС да получи
разрешително за работа в България по бърза писта, поиска бизнесът на тристранния съвет. Този праг е съобразен само с IT
технологиите, но не и със заплащането в машиностроене, текстилна промишленост и пр., посочи Васил Велев от АИКБ.
Искането подкрепи и шефът на КРИБ Кирил Домусчиев, който подчерта, че глад за кадри имало дори в търговксия флот.
Чужденци ще получават ускорено разрешително за работа, ако работодателят им дава над 3 средни работни заплати, има
договореност за съответната професия между синдикати и работодатели, липсват кадри и договорът е за поне една година
работа, подчерта зам. социалният министър Зорница Русинова. И добави, че исканото намаление на прага няма да бъде
изпълнено.
Тристранният съвет разгледа и промени в закона за държавния служител, според които навършиилите възраст за пенсия
чиновници да могат да бъдат освобождавани.
ТВ 7
√ Работодателите сигнализират за нередности в енергетиката
Работодателските организации ще се срещнат със Сотир Цацаров
Работодателите внасят в прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката.
Днес по обяд, в сградата на прокуратурата ще се проведе среща между главния прокурор Сотир Цацаров и ръководителите
на четирите национално представени работодателски организации.
На срещата те ще връчат сигнали за нередности в системата на енергетиката. Работодателите настояват да се провери кой,
как и защо е подписал договорите за ТЕЦ "Марица 1" и "Марица 3". Очаква се другият сигнал да е за злоупотребите в сектор
"Енергия от възобновяеми източници".
Видеото може да видите тук.
Канал 3
√ Работодатели ще разкрият пред главния прокурор схеми за нередности в енергетиката
Сотир Цацаров приема днес представители на работодателските организации
Днес представители на работодателски организации ще внесат в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката. Те
ще се срещнат лично с главния прокурор Сотир Цацаров, предават от БНР. Разговорът между обвинител №1 и
работодателските организации ще се осъществи след поредица от разговори на работодателите с парламентарно
представените политически сили.
На интернет страницата bgrabotodateli.org са публикувани случаи за разхищение в системата на НЕК, за незаконно
оперираща биогазова централа, за узаконяване на грабежи от фотоволтаичните централи и за съмнителни обществени
поръчки.
Работодателите поискаха по-евтини цени на електроенергията за индустрията, настояват и за реформи в сектора и за
законодателни промени, включително отмяна на поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници, които
разрешиха включването на нови мощности. Те се обявиха "за" разкриването на информация за собствениците, договорите
и дейността на дружествата, чието производство се изкупува по преференциални цени. До момента са получили
принципна подкрепа за исканията си от парламентарните групи на БСП, Патриотичния фронт и АБВ.
3e-news.net
√ Работодателите ще се срещнат с главния прокурор и ще внесат сигнали за нарушения в енергетиката
Национално представените работодателски организации (НПРО) ще се срещнат днес в 12 часа с главния прокурор Сотир
Цацаров. Това оповестиха от работодателските организации. На срещата те ще внесат в Прокуратурата сигнали за
нередности в енергетиката. Срещата с главния прокурор се провежда след поредица от разговори на работодателите с
парламентарно представените политически сили.
На интернет страницата bgrabotodateli.org е публикувана и Петиция за реформи в енергетиката. Освен това са оповестени
сигнали за разхищение в системата на НЕК, за незаконно оперираща биогазова централа в гр.Кула, която според
твърдението работи без Акт16, за узаконяване на грабежи от фотоволтаичните централи в това число и срещу съпругата на
изпълнителния директор на ЕСО, за съмнителни обществени поръчки.
Припомняме, че работодателските организации искат връщане на цените на електроенергията на нивата отпреди 1 август,
преразглеждане на таксата „задължение към обществото“, международен одит на енергетиката, реформи в сектора и за
законодателни промени, включително отмяна на поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници, които
разрешиха включването на нови мощности от централи с животински тор. Друго искане е свързано с разкриването на
информация за собствениците, договорите и дейността на ВЕИ-централите, токът от които се изкупува по преференциални
цени.По време на срещите си с парламентарните групи в средата на септември работодателските организации получиха
подкрепа от парламентарните групи на БСП, Патриотичния фронт и АБВ.
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Вестник Труд
√ Теменужка Петкова: От 1 януари КЕВР няма да определя цената на тока
Пълната либерализация на българския енергиен пазар е приоритет на това правителство. След 1 януари 2016 г. цената на
електрическата енергия ще се определя от единствения обективен критерий – пазарът, от търсенето и предлагането.
Колегите от КЕВР няма да имат такава роля. Това съобщи пред bTV енергийният министър Теменужка Петкова.
„Няма един по-обективен критерий от пазара”, допълни Петкова и заяви: „БЕХ през август сключи договор със Световната
банка за модел за либерализация на българския енергиен пазар. БЕХ е финансов холдинг, който събира своите приходи от
дружествата, които управлява. Основното спасение за българската енергетика е либерализацията, въвеждането на
пазарните механизми. Така ще бъде елиминирана регулаторната рамка, в която системата работи".
Петкова добави, че предстоят законодателни промени, които да определят статута на НЕК.
Теменужка Петкова заяви, че с въвеждането на независимата електроенергийна борса, ще се предлагат по-добри оферти
както на битовите потребители, така и на индустрията. „Българските граждани трябва да бъдат спокойни. Не мога да поема
ангажимента да определя каква ще бъде цената на електроенергията. Но практиката на съседните страни сочи, че
първоначално е имало леко увеличение на цените, след което те са спаднали рязко под нивото преди либерализацията”.
Според Петкова всеки представител на индустрията е добре дошъл, стига да има добри намерения да помогне на
енергийната индустрия.
На въпрос дали високата цена на тока у нас основно се генерира от ВЕИ-тата и американските „Марици”, Петкова отговори:
„По отношение на темата с ВЕИ производителите трябва да е ясно следното. На първо място това са отношения между тях
и българската държава, определени на базата на закона. Вероятно проблемът е в това с какви темпове се е дало на тези
ВЕИ производители да инвестират в отрасъла”.
Енергийният министър поясни, че всеки производител, който е на енергийния пазар, трябва да бъде „осветлен”.
Петкова заяви, че е уверена, че след няколко години България ще е в състояние да задоволява енергийните си потребности
със собствен добив. Увереността на министъра идва от последните проучвания на газ в района на Силистар. „Няма опасно
и нещо притеснително по отношение на методите, които се използват за проучване”, поясни Петкова.
Вестник 24 часа
√ България e на 54 място по конкурентоспособност
Швейцария е начело на класацията на организацията "Световен икономически форум" по показатели, обединени в
"Глобалният индекс за конкурентоспособност". България пак е на 54 място, пише БГНЕС.
Швейцария продължава да води класацията за най-конкурентоспособна икономика в света, откакто измести САЩ през
2009-2010 година от първото място заради финансовата криза от 2007-2010 г. След нея са Сингапур и САЩ. Следват
Германия, Холандия, Япония.
Индексът показва възможностите на страните да осигурят просперитет за своите граждани.
Първият годишен доклад на СИФ е направен през 1979 година, и оттогава ежегодно обхваща все повече икономики. За
периода 2009-2010 той разглежда състоянието в 133 икономики.
Докладът "прави оценка на способността на страните да предоставят високи нива на просперитет за своите граждани. Това
се определя от продуктивността на дадена страна да използва наличните ресурси. Следователно "Глобалният индекс за
конкурентоспособност измерва структурата от институциите, политиките и факторите, които определят устойчивите
тенденции и средносрочни нива за икономически просперитет".
Според доклада "Най-големият стълб на конкурентоспособността са технологичните иновации само, чрез които в
дългосрочен план може да се измени стандартът на живот. Това изисква среда, която благоприятства иновационните
дейности, подкрепени както от публичния, така и от частния сектор.
През тази година България в обобщената класация е отново на 54 място, но този път непосредствено след Румъния, която
ни изпревари, в сравнение с 59-тото си място м.г. , и пред Индия.
Миналата година съседи ни бяха Русия и Бурунди. Сега Русия е "избягала" напред - на 45-та позиция.
Световният икономически форум (World Economic Forum, WEF) е международна неправителствена организация със
седалище в Женева, Швейцария.
√ Горанов отмени 2% общински данък и декларирането на служебни разходи над 700 лв. Обмисля нов праг от 35-50 хил.
лв. (Обновена)
“Няма да предлагаме идеята общините да провеждат своя данъчна политика върху доходите. Изпратих актуализиран
вариант за промени в закона за облагане на доходите, защото се прецени, че идеята не е приемлива мярка”. Това заяви
преди заседанието на Тристранния съвет финансовият министър Владислав Горанов. Той добави, че дебатът по темата не
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е спрял и че бил изненадан от посоката на обсъжданията. "Голяма част от бележките, които социалните партньори са
направили са намерили отношение в окончателния вариант", каза министърът.
В първоначалния вариант за поправки в закона, Владислав Горанов предложи общините да получат възможност над
стандартната ставка от 10% при облагането на доходите, да добавят от 0 до 2% налог, приходите от който да остават в
местните бюджети.
В актуализирания вариант на Горанов, който тристранният съвет обсъжда в момента е отпаднала и идеята в промените на
закона за ДДС да отпадне въвеждането на 700 лв. праг за данъчен кредит. Първоначалното предложение бе
работодателите да обявяват пред НАП използването на служебни устройства и коли от служителите им за лични нужди на
стойност над 700 лева. Ако липсва такава декларация, НАП ще иската обратно използвания данъчен кредит.
Шефката на данъчна политика във финансовото министерство Людмила Петкова обясни, че ще се обмисли методика по
която да се разграничава използването на активи на фирмата за лични цели от служителите. Тя даде пример със
собственици на хотели, които използват 1-2 стаи за живеене на персонала си. Площта на тези стаи ще се приспада от
общата площ на хотела и ще се пресмята размерът на данъчния кредит. За автомобилите пък ще се приспадат изминатите
километри, когато колата се използва за лични нужди от общия пробег на служебния автомобил.
"Прагът от 700 лв. е нисък, вероятно ще се върви към такъв от рода на 35 - 50 000 лв. Имаме още седмица, докато внесем
проекта в МС. 95% от новите автомобили са регисирирани на фирми и така се губи голям приход за бюджета, вероятно
десетки милиони левове", обясни новите си намерения Горанов. Той добави още, че най-вероятно ще се върви към един
плосък коефициент за автомобили и служебни вещи и имоти, който ще бъде без облагане. Министърът посочи, че в други
държави от ЕС, той е 50%, но изрично уточни, че "не иска да предрешава размера, който е предмет на дебат". И заключи,
че всичко ще бъде много ясно и разбираемо описано, за да бъде максимално разбираемо.
Запитан дали се отказва от идеята за 2% общински данък, Горанов заяви: " След като местнит власти нямат желание вземат
никакви икономически решения и да повдигат този дебат, аз също нямам никакво намерение повече да го правя". Но бе
категоричен: "не мога да лиша от приходи държавния бюджет, нито да вдигам дефицита, за да отчислявам за общините
от сегашния данък обощ доход".
По време на заседанието на Тристранния съвет, собственикът на "Тандем" Кирил Вътев поиска да се даде право на
производителите на храни да даряват 0,5% от оборота си и с дареното да намаляват общия си оборот. "Наистина не е
нормално да бъде по-изгодно да се бракува храна, вместо да бъде дарявана. Аз обаче въря по-скоро в посока затягане на
режима при бракуването и и премахване на данъчния кредит при него", заяви министър Горанов.
По повод предложението за промени в местните данъци и такси, според които собственици на земеделски земи, които са
в чертите на населените места, но не са променили предназначението им, ще плащат данък, Горанов заяви, че това засяга
само собственици на бивши земеделски земи, останали в чертите на големите градове. Друго предложение, което
освобождава от данък земите на църкви, храмове и манастири, Горанов каза: ”Но ако не се ползват небогоугодно”, заяви
Горанов.
Вестник Капиоал Daily
√ Енергийната борса тръгва на 8 декември
Все още не е сигурно кои централи ще продават електроенергията си чрез борсата
Електроенергийната борса, за която се говори от години, най-накрая ще започне да работи. Това ще стане след по-малко
от три месеца - на 8 декември, съобщи изпълнителният директор на "Българска независима енергийна борса" (БНЕБ)
Константин Константинов на първата официална среща, която беше организирана, за да може потенциалните участници
да се запознаят с принципите на работа на борсата. Според Константинов основното, което ще се промени след
стартирането на борсата, е постигането на пазарна цена на електроенергията.
Кой ще участва на борсата
Първоначално на борсата, на която ще се продава електроенергия за ден напред, ще се търгува тази, произвеждана от АЕЦ
"Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и водноелектрическите централи на Националната електрическа компания.
Константинов обаче посочи, че все още преговорите с тях не са приключили. По думите му, за да се осигури достатъчна
ликвидност, така че да се гарантира постигането на реална пазарна цена, са необходими около 300 - 400 мегавата. Той
даде за пример Унгария, където на борсата се търгуват 10-20% от потреблението в страната.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова коментира, че е важно да се определи компенсаторен механизъм за
централите, които имат договори за гарантирано изкупуване, като двете американски централи "AES Марица-изток 1" и
"Контурглобал Марица-изток 3" и производителите на възобновяема енергия, така че те също да могат да продават
електроенергията си на борсата.
Останалите участници ще бъдат регистрираните търговци на електроенергия, които ще могат да купуват и препродават
чрез новата платформа в рамките на ден напред. Участниците ще трябва да заплащат и различни такси, които да осигурят
издръжката на самата борса. Според Петкова за битовите потребители може да се даде гратисен период до март, преди и
те изцяло да излязат на свободния пазар. Това на практика означава, че КЕВР вече няма да определя регулирани цени на
електроенергията.
В бъдеще време
Отделно от БНЕБ се надяват да осигурят и платформа за сключването на дългосрочни договори. В момента
производителите сами организират търгове за продажба, а ТЕЦ "Марица-изток 2" и АЕЦ "Козлодуй" дори направиха
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собствени онлайн платформи за тази цел. Константинов посочи, че амбициите са в бъдеще на борсата да може да се
търгува електроенергия и за същия ден, а до няколко години да се създаде борсово обединение със съседните страни.
√ Икономическото доверие в еврозоната неочаквано нараства
През септемви показателят достига най-високото си ниво от четири години
Икономическото доверие в еврозоната неочаквано се е повишило през септември благодарение на по-големия
оптимизъм в индустрията и сектора на услугите. Изготвяният от Европейската комисия съставен индекс на икономическото
доверие в региона се е покачил до 105.6 пункта този месец спрямо ревизираните 104.1 за август. Така показателят достига
най-високото си ниво от април 2011 г., когато е бил 106.1 пункта. Резултатът надвишава предварителните очаквания за
спад до 104.1 пункта спрямо първоначално отчетените за предишния месец 104.2, отбелязва Bloomberg.
Цялостно подобрение
Според проучването на еврокомисията икономическото доверие в индустриалния сектор се е повишило благодарение на
подобрените очаквания за обема на производство. Подиндексът на доверието в сектора на услугите също е нараснал
заради перспективите за повишено търсене през идните месеци. Подобрение се наблюдава в и търговията на дребно, но
пък потребителското доверие е спаднало леко.
Отделният показател на бизнес климата в еврозоната, който отчита фазите в бизнес циклите, също опровергава пазарните
очаквания за спад и нараства до 0.34 пункта спрямо ревизираните 0.20 за предишния месец.
Данните се подобряват във всички големи икономики в региона, което се приема като сигнал, че еврозоната може да устои
на сътресенията, идващи от развиващите се пазари като Китай. Според анализаторите данните за икономическата
активност в региона сочат, че брутният вътрешен продукт ще се повиши с 0.4% през третото тримесечие.
Инфлационни очаквания
Показателят на инфлационните очаквания на потребителите за следващите 12 месеца нараства до 3.2 пункта. През август
индексът спадна спрямо нивото през юли. Очакванията обаче остават значително под историческото средно ниво от 19.7
пункта. Инфлацията в еврозоната се понижи до 0.1% на годишна база през август въпреки усилията на Европейската
централна банка (ЕЦБ). Институцията започна мащабна програма за изкупуване на активи през март като част от стремежа
да повиши инфлацията в региона до 2%.
Проучването на ЕК обаче не дава причини за оптимизъм на ЕЦБ, тъй като очакванията за производствената инфлация в
индустрията са спаднали до -3.2 пункта спрямо -2 за предишния месец. В началото на месеца президентът на ЕЦБ Марио
Драги обяви, че програмата за количествено облекчаване може да бъде разширена, ако инфлационните очаквания се
влошат под натиска на ниските цени на суровините и проблемите в Китай. Централната банка също така понижи
прогнозите си за икономическия растеж.
√ Държавата отказа аукцион на ДЦК за 50 млн. лв. заради висока лихва
Според дилъри поисканата доходност е съвсем нормална и е близка до тази на вторичния пазар
Министерството на финансите (МФ) отхвърли всички поръчки на инвеститорите на аукциона за 10-годишни книжа в
понеделник. От ведомството на Владислав Горанов съобщиха, че "решението кореспондира със състоянието на фиска и
търсенето на най-благоприятни условия на финансиране". Накратко - предложената доходност (лихвата) не е
удовлетворила държавата. Решението не е прецедент - случвало се е и друг път, а и МФ е в правото си да го направи.
Повече комфорт за държавата
Още повече че действително фискалният резерв е на високо ниво и правителството има комфорта да си позволи по-гъвкава
емисионна политика. Така например през лятото не бяха проведени никакви аукциони, след като към края на юли данните
за фискалния резерв показаха, че той е над 10 млрд. лв. От тях 1.1 млрд. лв. през този месец отидоха за погасяване на
двете облигации, емитирани през декември 2014 г. - за общо 1.1 млрд. лв.
Те бяха пласирани, за да помогнат да се рефинансират заемът за ПИБ, бюджетният дефицит и за изплащането на
гарантираните депозити в КТБ тогава. Високото ниво на фискалния резерв обаче не е следствие на огромни излишъци в
бюджета, а на нов дълг - през март бяха взети 3.1 млрд. евро (6 млрд. лв.) от международните пазари, което до голяма
степен остави в сянка вътрешния пазар като източник на финансиране.
Леко объркване
В понеделник инвеститорите са наддавали за покупка на 10-годишни ДЦК за 50 млн. лв., като интересът е бил над два пъти
по-голям от размера на предлаганите книжа - за 122.85 млн. лв. Предложената средна доходност е била 2.74% при лихвен
купон на облигациите 2.3%. За сравнение - през април за същите книжа средната доходност беше 2.04%, или със 70 пункта
по-ниска.
Според банкови дилъри обаче предложената доходност в понеделник не е била висока, тъй като е близка до тази на
вторичния пазар. Ниската лихва на априлския аукцион е дошла заради объркване сред някои инвеститори, които са
"бидвали" за вече отворена емисия (с остатъчен матуритет доста под 10 години), без да разберат, че става въпрос за
отваряне на нова.
КС отхвърли жалбата срещу консултантите по новия дълг
Конституционният съд отхвърли на свое заседание искането на 48 народни представители да обяви избора на
консултантите по емисията на външния дълг за 8 млрд. евро, част от който беше пласиран през март. Държавата избра
"Ситигруп глобъл маркетс лимитид", "Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си", "Сосиете Женерал" и "Уникредит банк". Жалбата беше
внесена от депутати от АБВ и БСП. Решението е прието единодушно с 11 гласа на съдиите.
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√ ЕБВР отпуска 250 млн. евро на Фонда за гарантиране на влоговете
Институцията търси общо 500 млн. евро до края на годината
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подготвя заем от 250 млн. евро, който да отпусне дългосрочно на
Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Финалното решение с конкретните параметри на договорената кредитна
линия се очаква да бъде взето до 25 ноември, става ясно от публикувано на сайта на институцията резюме на проекта за
подпомагане на българската институция. По информация на "Капитал" заемът ще бъде със срок за връщане не по-кратък
от 7 години, а лихвата по него би трябвало да е по-ниска от тази, на която фондът взе ресурс от държавата през миналата
година, за да изплати депозитите от фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).
С парите от ЕБВР гаранционният фонд ще погаси предсрочно част от дълга към бюджета, ще намали лихвените си разходи
и ще диверсифицира източниците си на финансиране. Едновременно с това ще се подготви да изпълнява задълженията
си в случай на необходимост при предстоящите догодина оценка на качеството на активите в банковата система и стрес
тестовете. Общата сума, която фондът е обявил, че търси, е 500 млн. евро, а правителството му е дало възможност да
набере нисколихвено финансиране до 900 млн. евро за 2015 г. чрез издадените държавни гаранции за кредити с такъв
лимит.
На два месеца от финалното одобрение
Информацията, че се водят преговори с ЕБВР за отпускане на финансиране за гаранционния фонд, беше съобщена от
финансовия министър Владислав Горанов в края на юни. От публикуваното в края на миналата седмица на сайта на
кредитиращата институция резюме на проекта става ясно, че той е в напреднала фаза и бордът на ЕБВР ще вземе
окончателно решение до 25 ноември.
Проектът е за предоставяне на 250 млн. евро дългосрочно финансиране, като заемът се гарантира от държавата. Целта, за
която ще се използват средствата, е оптимизация на структурата на финансиране на Фонда за гарантиране на влоговете в
банките и осигуряването на дългосрочна стабилност в работата му. Фондът се нуждае от такова подсигуряване, за да може
да изпълнява нормално функциите си, произтичащи от Закона за гарантиране на влоговете в банките и новия Закон за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
Осигурените 250 млн. евро се очаква да подобрят ликвидността на гаранционния фонд, ще диверсифицират източниците
му на финансиране и ще подпомогнат реформите в системата, свързани с новия закон за възстановяване и
преструктуриране на банки. Проектът ще доведе и до повишаване на доверието в банковата система, пише още в
резюмето.
Търсят се още толкова
Освен с ЕБВР Фондът за гарантиране на влоговете в банките води преговори и с други финансиращи институции от ранга
на европейската банка, но не посочва имената им. Целта е до края на годината да бъдат договорени общо 500 млн. евро,
чието усвояване да започне още в началото на следващата година. В момента фондът има активи в инвестиционния си
портфейл за 488.45 млн. лв. и дължи 115 млн. лв. по репо сделки, както и 1.7 млрд. лв. на държавата, след като през
миналата година взе парите по спешност при лихва от 2.95% със срок за връщане 5.5 години. В момента пазарните условия
са подходящи за рефинансиране на това задължение, тъй като лихвите се понижиха и тази доходност вече е съотносима
към 10-годишните български държавни облигации.
Вестник Сега
√ Хазната ще задържа част от ДДС при покупка на фирмени коли и имоти
Финансовото министерство предложи компромисни редакции на промените в данъчните закони
В отговор на критиките от коалиционните партньори и бизнеса финансовото министерство излезе с компромисни
предложения по тазгодишния пакет с промени в данъчните закони. Финансовият министър Владислав Горанов се отказва
изцяло от идеята за общинска добавка към подоходния данък и няма да внася подобни поправки в рамките на мандата
си. МФ ще преработи и проекта за промени в закона за ДДС, който в първоначалния вариант предвиждаше непосилен за
фирмите режим за деклариране на вещи за смесено ползване пред НАП, стана ясно на заседание на Националния съвет
за тристранно сътрудничество.
Предложението общините да могат да завишават подоходния данък с до 2% над сегашните 10% е част от предизборната
програма на ГЕРБ. То не се приема безрезервно от местните управи, които настояваха да получат 2% от досегашния данък,
а в навечерието на местните избори бе отхвърлено категорично от коалиционните партньори. И вчера Горанов коментира,
че хазната не може да си позволи да се откаже от 2% от данъка на фона на наличния дефицит. Той бе категоричен, че
предложението не просто се отлага, а отпада от намеренията на финансовото министерство и занапред общините ще
трябва да са активните по темата.
МФ е ревизирало намерението си да задължава всички регистрирани по ДДС фирми да декларират пред НАП служебни
покупки над 700 лв., при които може да има ползване за лични нужди. "Този праг ще бъде многократно завишен. Още не
сме определили точни стойности, но прагът ще бъде в диапазона 35 000 - 50 000 лв.", обясни Горанов. Отпада
първоначално предложеният вариант за деклариране на тези покупки. Досегашните редакции предвиждаха фирмите сами
да измислят разумна методика, по която да определят каква част от ползването на вещта е за лични нужди и каква - за
служебни. "Няма да се прилага такъв подход. Мислим за фиксиране на точен дял от ДДС, който ще се задържа и няма да
се възстановява на фирмите при покупка на определен вид активи като недвижими имоти и автомобили. Някои държави
определят този процент на 50, при нас със сигурност процентът ще е по-нисък", коментира Горанов. Според него при
автомобилите картината е по-ясна, защото като база за определяне на процента може да се ползва броят на работните и
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почивни дни в годината. От думите му обаче не стана ясно дали режимът на деклариране на смесено ползване ще важи
за всички стоки на стойност над 35 хил. лв. Не се разбра също дали удържането на ДДС ще се прилага и при по-евтини коли
и имоти. Горанов е оптимист, че до следващата сряда - когато законопроектът ще бъде внесен в МС, ще има изчистено
предложение. Работодателските организации не са на това мнение и считат, че няма време да се изготви достатъчно добър
текст.
МФ е готово на компромис и за занижаването на прага за кешови разплащания от 15 000 на 5000 лв. "Склонен съм на поплавно занижаване до 10 000 лв., макар до момента да не съм убеден, че негативите от занижаването на прага са повече
от позитивите", коментира Горанов.
ГЛАСОВЕ
Встрани от спорните предложения в данъчните закони работодателските организации настояват и за други промени. От
Асоциацията на индустриалния капитал в България настояха да се мисли за допълнително облекчаване на авансовото
облагане с корпоративен данък при малките фирми. От БСК пък настояват ДДС да може да се възстановява при дарения
на храни. В момента това е позволено при бракуването, но не и при даренията, и на фирмите им е по-изгодно да
унищожават стоките, изтъкват от БСК.
√ Частните училища ще губят субсидията си при слаби резултати
Изоставащите държавни и общински школа обаче ще получават пари за развитие
Държавното финансиране на частните училища ще бъде прекратявано при установени нарушения на нормативните актове,
както и при ниски образователни резултати на учениците. Това решиха депутатите, приемайки окончателно текстове от
новия училищен закон. Това ще постави частните школа в още по-неравностойно положение, тъй като при държавните и
общинските парите не са обвързани с успеха на децата. Обвързването на субсидията с резултатите на учениците освен това
създава опасност оценките да се завишават нереалистично.
Още преди седмици бяха одобрени текстовете, които разрешават държавна субсидия на частните училища, при условие
че 20% от учениците в тях бъдат приемани без такси. Вчера обаче бяха уточнени подробности около начина, по който
школата ще получават публичните средства, ако бъдат включени в системата на държавното финансиране.
Записано бе, че средствата ще се дават на брой ученици и ще се определят по бюджетите на общината, на чиято територия
се намира съответното школо. Те ще се предоставят само за дейностите по възпитание, обучение и социализация на
децата, като частните училища няма да могат с приходите си от дейности срещу заплащане да финансират разходите си за
дейности, които вече са субсидирани от държавния бюджет. Ако училището затвори или се откаже от държавните пари, то
следва да върне неизразходваните пари обратно. Периодично частните школа трябва да дават отчети за разходите си. При
нарушения на нормативните актове или при слаби резултати на учениците пък субсидията им ще се отнема до
отстраняване на нарушенията. Самите резултати ще се оценяват по методология, утвърдена с държавния стандарт за
финансиране на институциите и включваща оценката от инспектирането и резултатите от обучението.
Системата на делегираните бюджети на общинските и държавните училища у нас се запазва. Както и досега, те ще
получават пари от бюджета по няколко линии - за обучение на учениците, за подпомагане на равния достъп до
образование, за развитие на училищата и за изпълнение на националните програми. Средствата за училищата ще се
разпределят по формула, в която 80% от тях ще са на база на основни компоненти като стандарт и брой деца, а 20% - въз
основа на допълнителни компоненти като демографски, географски, инфраструктурни и други показатели. 0.5% от
допълнителните средства ще се заделят за логопедични кабинети. Средствата за развитие пък ще са за подобряване на
материалната база, за повишаване на качеството на обучение, за подпомагане на учителите и т.н. Нов момент тук е, че
перото за подобряване на качеството ще се изразходва по различен начин от училищата с високи и ниски резултати първите ще могат да го ползват по своя преценка, включително за увеличение на заплатите на преподавателите, докато
вторите - само за проекти, целящи наваксване на изоставането.
Както и досега, училищата ще могат да реализират собствени приходи от наеми на недвижими имоти, от земеделски земи
и гори и от реализация на продукти и услуги от практическо обучение, както и от права върху интелектуална собственост.
Ако просрочените задължения на едно училище са над 20% от утвърдените разходите, тогава директорът носи
дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда, като предложението за наказание се прави от финансиращия орган.
ПРОВАЛ
БСП и ДПС не участваха във вчерашното извънредно заседание на парламента, с което помогна за осуетяване на
заплануваното окончателно приемане на Закона за предучилищното и училищното образование. "Поведението на
управляващите показа, че в никакъв случай няма да се съобразят с това, което считаме за важно", обясниха социалистите.
Поради това народните представители два часа опитваха да съберат кворум, за да започнат работа. След три неуспешни
опита, при които броени депутати липсваха, за да стигне броят им до заветните 121 души, шефът на НС Цецка Цачева свика
лидерите на парламентарни групи на председателски съвет. След него бе взето решение депутатите да пробват да се
регистрират за четвърти път, като този опит бе успешен. След около час работа обаче, в който бяха приети едва десетина
члена, от БСП поискаха поименна проверка. Резултатът от преброяването, при което лъсна липсата на някои регистрирани
депутати, бе прекратяване на заседанието.
√ Свободният пазар на ток за гражданите се отлага
Към момента либерализацията била в сферата на "политическите копнежи"
Кабинетът "Борисов" няма да се справи с амбициозната цел да "освободи" пазара на ток от 1 януари. Идеята бе от първия
ден на Новата година всеки битов потребител да може в двуседмичен срок да смени доставчика си на ток. Новият
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евентуален срок за либерализацията на пазара за бита е март 2016 г., докато фирмите, които ползват електроенергия на
средно и ниско напрежение, ще могат да излязат на свободния пазар още от януари.
Това стана ясно от думите на енергийния министър Теменужка Петкова на форум, на който бе представена Българската
независима електроенергийна борса (БНЕБ). На тази борса ще се регистрират всички участници в свободния пазар. Те ще
плащат еднократна такса за регистрация, годишна такса, такса "оборот" и др., чиито размер ще стане ясен до края на
октомври. Потребителите пък ще могат да избират между различни доставчици и тарифи според потреблението си. Ще
има различни тарифни планове за всеки ден, както и например за празничните дни или за времето, в което гражданите са
на почивка. Преди две години тогавашният икономически министър Делян Добрев допусна и въвеждане на ваучерна
система за ток, но в момента тя не се коментира.
"Борсата всъщност ще заработи още на 8 декември т.г., но в пробен режим", обясни Никола Габровски от БНЕБ.
Енергийният министър Теменужка Петкова допълни, че цените на тока ще се определят на пазарен принцип, а регулаторът
ще определя единствено размера на таксата "задължение към обществото", както и цените на мрежовите услуги.
Надпреварата между отделните участници на пазара на теория би трябвало да доведе до поевтиняване на
електроенергията.
Според вицепремиера Томислав Дончев "най-ценното" на свободния пазар е, че насърчава конкуренцията и дава
възможност на потребителя сам да избира. "Оттук нататък цената ще се определя от пазара, а не от това какво е казал
господин Иванов (председателят на КЕВР Иван Иванов - б.р.)", обясни Дончев. По думите му обаче към момента
свободният пазар все още бил в сферата на "политическите копнежи". "За да стане борсата факт от началото на 2016
година, са необходими промени в нормативната база, част от които трябва да бъдат направени през следващите месеци",
добави той.
Основен партньор на Българския енергиен холдинг за въвеждането на българската борса е норвежката компания Nord Pool
Spot. Точно как ще бъде организиран самият пазар и какъв ще бъде моделът, по който ще работи борсата, ще стане ясно,
след като излезе докладът на Световната банка, която е консултант на енергийното министерство за либерализацията на
пазара.
СИТО
Участието на бизнеса в бордовете на държавните енергийни фирми все още не е уточнено, но отсега се знае, че техните
представители ще трябва да отговорят на същите условия, както и останалите членове на управителните съвети. Това
означава, че те не бива да имат участие в търговски дружества или да са в друг вид конфликт на интереси, каза Теменужка
Петкова. Участието на предприемачи в бордовете на дружествата бе предложено от работодателските организации като
част от мерките за оздравяване на енергийния сектор.
В ОЧАКВАНЕ
Компанията "Шел" бе избрана да проучва за находища на петрол и природен газ в дълбоките води на Черно море в блок
Силистар, съобщи още министър Петкова. В конкурса за другия голям терен - "Терес", не е била подадена нито една оферта,
затова той ще бъде прекратен. "Шел" ще вложат 18.6 млн. евро в проучването, а след сключването на договора ще
преведат в бюджета 4.9 млн. евро. Договорът с компанията ще бъде сключен след решение на Министерския съвет.
√ Държавата няма да тегли нов външен заем до края на годината
Конституционният съд отхвърли жалбата срещу външния дълг
Страната ни няма да емитира нов външен дълг до края на годината. Това стана ясно от изказване на финансовия министър
Владислав Горанов вчера по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според
одобрената емисионна политика за 2015 г. новопоетото външно финансиране през тази година може да бъде до 6.9 млрд.
лв. Досега, през март, на международните пазари бяха емитирани облигации на стойност 3.1 млрд. евро или около 6 млрд.
лв. Според финансовия министър страната ни няма да се възползва от оставащите до тавана 900 млн. лева.
В същото време вчера Министерството на финансите не одобри заявените поръчки на проведения в понеделник аукцион
за продажба на 10-годишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 50 млн. лева. Ведомството е отменило
поръчките заради поисканата по-висока доходност. От данните на БНБ става ясно, че предложената от участниците в търга
среднопретеглена годишна доходност е била 2.74%. Министерството на финансите планира нов аукцион на по-късен етап.
Конституционният съд от своя страна е отхвърлил внесената от депутати жалба срещу договорите с 4 банки за емитирането
на 8 млрд. евро нов външен дълг за периода 2015 - 2017 г. 48 народни представители от БСП и АБВ атакуваха в съда
договора за дилърство със "Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид", "Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си", "Сосиете Женерал" и
"Уникредит банк АГ", договора за агенство със "Ситигруп" и акта за поемане на дълг от България. В жалбата депутатите
твърдят, че сключените от финансовото министерство договори са противоконституционни, защото парламентът не е дал
предварително съгласие за водене на преговорите и за подготовка на договорите. Извършената постфактум ратификация
не е достатъчна, изтъкват в мотивите си от опозицията. До редакционното приключване на броя не бе публикувано
пълното решение на съда. Според източници на портала "Правен свят" обаче след прочит на договорите и на закона за
ратификацията им съдиите са установили, че с тях се поставя само таван за това колко дълг може да бъде емитиран под
формата на държавни облигации през следващите 3 години. Конкретните емисии ще бъдат издавани само след
предварителното одобрение от парламента със закона за бюджета за конкретната година.
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√ Бизнес климатът се влошава през септември
През септември общият показател на бизнес климата у нас намалява с 2.9 пункта в сравнение с август, показва анкетата на
НСИ сред мениджърите в повечето сектори на икономиката. Най-слаби са очакванията на шефовете на фирми в сектор
промишленост. Оценката им се понижава с 4.8 пункта спрямо предходния месец. Несигурната икономическа среда
продължава да бъде основна пречка, следвана от недостатъчното търсене в страната и от слабостите в икономическото
законодателство. Очакванията на мениджърите са продажните цени да се запазят на сегашното си равнище през
следващите три месеца. Строителните предприемачи също са песимисти за развитието на сектора през следващите
месеци. Бизнес климатът в сектора се влошава с 3.4 пункта спрямо месец по-рано.
Оценките на мениджърите в търговията на дребно също бележат понижение - с 1.7 пункта през септември спрямо август.
Причините за по-слабите оценки също са свързани с недостатъчното търсене и несигурната среда. Единствено шефовете
на фирмите в сферата услугите запазват оптимизма си за развитието на бизнеса през следващите месеци. През септември
бизнес климатът в сектора запазва нивото си от август.
Вестник Стандарт
√ Неустойки за стопаните, ако забавят проекта си
Земеделските стопани ще дължат неустойки, ако спечелят проекти по ПРСР 2014-2020 и не започнат навреме работа по
тях. Санкцията обаче няма да се налага, ако до 6 месеца от сключването на договора фермерите информират ДФЗ, че няма
да се справят с изпълнението. Това каза изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Румен Порожанов на форум за
проблемите в бранша. ДЗФ ще публикува през ноември индикативен график за прием по мерките по ПРСР 2014-2020 през
2016 г. А до средата на октомври Разплащателната агенция ще сключи договори по проектите за земеделска техника, за
които беше обявен извънреден прием. По данни на Контролно-техническа инспекция към МЗХ в периода 2008-2014 г. над
10-годишните трактори у нас са намалели от 82% до 79,6%, а комбайните от 81% до 76,9%. За същия период новите
трактори до 2 г. вместо да се увеличат, са намалели от 6,5% до 3,4%. Докато в родното земеделие няма иновации,
модерните оранжерии в Холандия са постигнали космически резултати в добива - по 120 кг краставици от кв. м годишно
или по 100 кг домати, каза Слави Трифонов, председател на Националния съюз на градинарите.
Вестник Монитор
√ Нови 250 млн. лв. за българските фермери
До края на 2015 г. българските фермери ще получат близо 250 млн. лв. по европейските и националните плащания. До 23и октомври ще бъде преведен максимално разрешеният аванс за всяка схема по обвързано плащане – до 113 млн. лв. А
до края на годината ще бъдати зплатени и останалите средства. Това съобщи във Велико Търново министърът на
земеделието и храните Десислава Танева. Относно това как ще бъдат разпределени шестте милиона за подкрепа на
млечния сектор, министърът коментира, че има три варианта: на глава животно, на продадено количество мляко или
среден вариант - бюджетът да бъде разделен, като половината от средствата са на глава животно, а другите на литър
мляко. Каквото и решение да бъде взето обаче, парите ще бъдат изплатени до края на годината, увери министър Танева.
Тя обяви още, че се предвижда ваксиация във всички землища, където през последните години са открити случаи на
антракс. Във Велико Търново земеделският министър участва в национална среща на Консултативния съвет по
животновъдство, по време на която бяха обсъждани въпроси относно законодателните промени, свързани с безопасността
и качеството на храната.
Списание Мениджър
√ Финансовият министър официално зачеркна допълнителните 2% данък и декларирането на служебни разходи над
700 лв.
Отпаднали са двете най-спорни и бурно обсъждани в общественото пространство в последните седмици промени в
данъчни закони - за допълнителният данък от 0 до 2% върху доходите, който общините да определят и събират по своя
преценка и за декларирането на използването на служебни активи над 700 лева за лични нужди. Това съобщи финансовият
министър Владислав Горанов преди заседанието на Тристранния съвет днес.
"Няма да предлагаме общините да провеждат своя данъчна политика върху доходите. Изпратих актуализиран вариант за
промени в закона за облагане на доходите, защото се прецени, че идеята не е приемлива мярка”, заяви той. "Начинът, по
който се проведе дебатът и масовото становище, че не се приема като мярка, независимо че съм готов да водя дебат дали
има икономическа рационалност в това, ме въздържа да правя такова предложение към правителството. В този смисъл
правителството няма да предлага такова решение", коментира Горанов. Допълнително, идеята не е срещнала подкрепа и
от страна на самите общини. "След като местнит власти нямат желание вземат никакви икономически решения и да
повдигат този дебат, аз също нямам никакво намерение повече да го правя.", поясни Горанов. Той обаче категорчно
подчерта, че не е съгласен с вариант, при който да отчислява процент от държавните приходи от данък общ доход за
хазните на общините. "Не мога да лиша от приходи държавния бюджет, нито да вдигам дефицита, за да отчислявам за
общините от сегашния данък обощ доход", заяви Горанов.
Заради надигналата се съпротива, финансовото министерство е премахнало и предложението в промените на закона за
ДДС да отпадне въвеждането на 700 лв. праг за данъчен кредит. Предложението предвиждаше работодателите да
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обявяват пред НАП използването на служебни устройства и коли от служителите им за лични нужди на стойност над 700
лева. При липса такава декларация, поправката въвеждаше правото на НАП да искат обратно използвания данъчен кредит.
"Прагът от 700 лв. е нисък, вероятно ще се върви към такъв от рода на 35 - 50 000 лв. Имаме още седмица, докато внесем
проекта в МС. 95% от новите автомобили са регистрирани на фирми и така се губи голям приход за бюджета, вероятно
десетки милиони левове. Най-вероятно ще се върви към един плосък коефициент за автомобили и служебни вещи и
имоти, който ще бъде без облагане.", обясни Горанов и даде пример, че в други държави от ЕС, този коефициент е 50%, но
подчерта, че "не иска да предрешава размера, който е предмет на дебат".
По време на заседанието на Тристранния съвет, собственикът на "Тандем" Кирил Вътев предложи да се даде право на
производителите на храни да даряват 0,5% от оборота си и с дареното да намаляват общия си оборот. "Наистина не е
нормално да бъде по-изгодно да се бракува храна, вместо да бъде дарявана. Аз обаче въря по-скоро в посока затягане на
режима при бракуването и и премахване на данъчния кредит при него", заяви министър Горанов.

investor.bg
√ Общините няма да събират допълнителен подоходен данък
Идеята за увеличаването на данъчната тежест върху гражданите отпада от окончателния вариант на промените
в Закона за корпоративното подоходно облагане
Управляващите се отказват от идеята общините да събират допълнителен данък върху доходите в размер до 2%.
Текстовете са премахнати от окончателния вариант на законопроекта за корпоративното подоходно облагане, който
Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане в средата на този месец.
Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на заседанието на Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС), което се провежда в момента.
„Правителството няма да предлага идеята общините да провеждат данъчна политика върху доходите на физически лица“,
посочи Горанов в началото на заседанието, съобщава агенция „Фокус“.
Днес той е изпратил на работодателите и синдикатите актуализиран вариант на Закона за изменение и допълнение на
Закона за корпоративното подоходно облагане. Възможността общините да провеждат данъчна политика по отношение
на облагането на доходите на физическите лица се е преценило, че „не е приемлива мярка“, допълни още министърът.
"Даване на избор на общините да провеждат данъчна политика не трябва и не е тема за дебат. Начинът, по който се
проведе дебатът и масовото становище е, че не се възприема като мярка", посочи още Горанов.
Той обаче подчерта, че дебатът по темата не е приключил.
Темата за финансова децентрализация на общините е отворена от няколко години, но така и нищо не беше направено за
увеличаване на постъпленията в бюджетите на местните администрации. В основата на децентрализацията стои идеята за
преотстъпване на част от подоходните данъци. Вместо това обаче, от финансовото министерство предложиха на практика
отпадане на плоския данък и налагане на допълнителен подоходен данък в полза на местните администрации.
Дори общините се възпротивиха на предложението, тъй като те настояват за децентрализация, а не увеличаване на
данъчната тежест за гражданите.
Преди няколко дни Горанов защити текстовете в проектозакона, като подчерта, че общините нямат достатъчно
инструменти да водят икономическа политика и да взимат решения. Още преди това обаче вече беше ясно, че
предложението за допълнителния подоходен данък вероятно ще отпадне, след като председателят на парламентарната
група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че идеята на Министерството на финансите няма да бъде реализирана.
√ Новият Закон за обществени поръчки залага основно на електронизацията
Текстовете имат и силен антикорупционен ефект, смятат от звеното за борба с корупцията и организираната
престъпност
Новият Закон за обществените поръчки залага основно на електронизацията на процеса, посочи пред БНТ главният
секретар на Агенцията за обществени поръчки Иво Кацаров. По този начин човешкият фактор ще бъде сведен до минимум,
каза още той.
Експертът посочи, че образците и единната декларация за обществените поръчки, предвидени в новото законодателство,
всъщност ще дадат цялостен административен пакет в областта на обществените поръчки и така ще намалят
административната тежест за бизнеса, защото няма да се подават „огромен набор от документи”.
Крайната цел на новото законодателство е да бъде създадена единна платформа за обществените поръчки, чрез която да
се обявяват търговете, подават офертите, извършват оценките и в крайна сметка да се сключват договорите и да се
фактурират извършените услуги.
„Всичко това трябва да става по публичен и прозрачен начин с минимална човешка намеса, с използване на готови
шаблони”, каза още Кацаров.
При разработването на новите текстове са участвали и експерти от Центъра за превенции и противодействие на корупцията
и организираната престъпност. Изпълняващият длъжността директор на институцията Елеонора Николова коментира, че
Законът ще има функцията да се бори и срещу корупцията чрез възможността да се създават централни органи за
управление на търговете.
„Друг много важен момент е създаването на европейския паспорт, тоест възможността, когато даден оператор е
регистриран в публичен регистър, да съобщава всички факти и обстоятелства, които да се ползват от възложителите, без
да е необходимо да се създава огромна документация, или т.нар. Плик №1”, посочи Николова.
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Тя определи тази възможност като сериозна крачка в борбата срещу корупцията, защото възложителите не могат да
определят изисквания, които не са одобрени в публичните списъци.
Новият Закон за обществените поръчки тепърва трябва да бъде разгледан от Народното събрание. Той транспонира
няколко европейски директиви в областта. Една от промените е единната европейска декларация, която ще помогне на
желаещите да участват в търгове за обществени поръчки, независимо къде в ЕС се провеждат те.
√ Сметната палата е готова с анализа на ефективността на банковия надзор в БНБ
Докладът е връчен за съгласуване с настоящия и бившият гуверньор на централната ни банка
Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на управителя на БНБ Димитър Радев проекта за доклад по одита
на ефективността и ефикасността на банковия надзор, койтое осъществявала БНБ в периода 1 януари 2012 година – 31
декември 2014 година, съобщиха от одитната институция.
Проект на одитния доклад е получил и предишният управител на БНБ Иван Искров, тъй като периодът на проверката
обхваща основно неговия мандат на управление на централната банка.
От Сметната палата уверяват, че окончателният доклад ще бъде готов до края на октомври и ще бъде публикуван на
страницата на институцията в интернет. Одитът на банковия надзор беше поръчан от парламента и до края на октомври
ще бъде внесен в Народното събрание.
Одиторите поясняват още, че връчването на докладите е част от одитния процес и не могат да разпространяват
информацията в тях преди окончателното приемане на документите.
Законът за Сметната палата предвижда ръководителите на одитираните институции да бъдат уведомявани за проектите
на докладите и да могат да представят допълнителни доказателства и писмени обяснения по тях.
Едва след приключването на тази процедура Сметната палата изготвя окончателния доклад и го прави публично достъпен.
√ Конституционният съд отхвърли искането срещу договора за 16 млрд. лв. дълг
Магистратите ще разгледат по същество конституционно дело по Закона за здравното осигуряване
Конституционният съд отхвърли искането на 48 депутати, които през юни внесоха искане срещу ратификацията на договора
за посредничество, по който България има възможност да изтегли заем от 16 млрд. лева. Това се казва в съобщение на
сайта на институцията.
Припомняме, че през февруари Народното събрание прие на първо четене ратификацията на договора на правителството
за дилърство със Citigroup Global Markets Ltd., HSBC Plc., Societe Generale и Unicredit Bank AG за България за издаване на
облигации на стойност 16 млрд. лева. Правителството обоснова тогава новия дълг с нуждата от погасяването на стари
задължения.
През лятото Парламентарната група на БСП внесе в Конституционния съд искане срещу решението, с помощта на събрани
подписи и от АБВ, както и нечленуващия в парламентарна група Велизар Енчев.
Днес съдът се е произнесъл по конституционното дело и е отхвърлил искането на депутатите за установяване на
противоконституционност на ратификацията на договора, подписан на на 6 февруари 2015 г.
Решението е прието единодушно с 11 гласа.
На същото заседание Съдът е допуснал за разглеждане по същество конституционно дело, образувано по искане на 61
народни представители от 43-то Народно събрание, по Закона за здравното осигуряване. През юли социалистите атакуваха
два текста от закона. Единият е за разделянето на здравно-осигурителния пакет на основен и допълнителен и вторият
заради това, че държавата не си плаща вноските.
√ Обмислят данък за ползването на служебни коли и телефони в неработно време
Целта е да се пресече източването на ДДС чрез купуването на автомобили, имоти и техника през фирми
Правителството предлага да се въведе данък за ползването на служебни коли, телефони и лаптопи в неработно време.
Идеята е така да се пресече източването на ДДС чрез купуването на автомобили, имоти и техника през фирми, съобщи
"Нова телевизия". Готвеният налог вече е наречен данък "Уикенд".
Той ще засегне всеки, който си купува кола за лично ползване, но я регистрира на фирма, за да си възстанови ДДС-то.
Подобни схеми са масова практика и финансовото министерство се е заело да я пресече с промени в закона за ДДС.
Според подготвените текстове работодателят ще трябва да определи до каква степен имущество на фирмата се използва
за лични нужди и до каква за служебни. Ако фирмените вещи имат частно приложение, тогава ще се плаща ДДС.
Освен това работодателят ще трябва предварително да заявява в специална декларация колко пъти всеки служител ще
ползва фирмените вещи. Например служебния телефон за лични разговори или компютъра – за лични мейли. Ако не бъде
декларирано, фирмата ще възстановява целият ДДС.
Експерт-счетоводители обаче атакуват новите разпоредби. Според тях това ще е сериозна административна тежест за
бизнеса.
"Проблемът е с единичното закупуване и че всяка стока трябва да се декларира отделно. Това е административната
тежест", коментира Катя Крънчева от Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия.
Преди да бъде задействан, проектът трябва да получи одобрението на синдикатите и бизнеса.
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√ Земеделците ще плащат неустойки за забавени европроекти
Затягат се правилата за оценка на офертите за закупуване на техника
Земеделските производители ще дължат неустойки, ако спечелят проекти по Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014 – 2020 и не започнат навреме работа по тях. Санкцията обаче няма да се налага, ако до 6 месеца от сключването
на договора фермерите информират ДФ "Земеделие", че няма да се справят с изпълнението.
Това съобщи на форум „Предизвикателства за развитие на сектор земеделие“ директорът на ДФЗ Румен Порожанов.
Той обясни, че целта е фермер, който например не е намерил финансов ресурс, да се откаже навреме, за да се освободи
веднага бюджет за следващ прием. Досега практиката беше земеделците да искат удължаване на сроковете и в момента
Фондът е затрупан със заявки за плащане, тъй като проектите се изпълняват в последния възможен момент.
Директорът на Фонда съобщи още, че ще се наложи законодателно да бъдат дефинирани изкуствените условия, при които
разплащателната агенция ще има нормативно основание да отхвърля проекти.
По мярката за инвестиции в стопанствата например са били подадени проекти с разделени овощни градини, къщи за гости
или фотоволтаични паркове, даде пример той. И досега Фондът е отхвърлял подобни проекти, но често губи заведените
от кандидатите дела в съда.
Затова Порожанов настоява да бъде ясно разписано какво е изкуствено условие.
Изискванията докога да се случи инвестицията ще бъдат заложени в договорите. Целта е до първата година фермерите да
докажат чрез документи (но не задължително за плащания) 25 – 30% ход на инвестицията. Ще има и клауза за
прекратяване на контракта при неизпълнение.
Фондът вече променя досегашния начин на работа, при който фермерите със спечелен проект подават по три оферти, за
да докажат, че са закупили на най-ниска цена например земеделска техника. Пак ще се заявяват три оферти, но ДФЗ ще
прави сравнения с рестриктивни референтни цени.
„Имаме база данни с цени на 35 000 позиции за техника и различни видове инсталации. Сега гледаме най-различни
импровизации на цени. Тази база ще се надгражда непрекъснато. Проверили сме с ЕК страните, които прилагат най-добре
този подход. Трябва да избегнем създаването на предпоставки за завишаване на цените“, обясни той.
Трябва да засилим последващия контрол – това е една от поуките на стария период, коментира Порожанов. Той посочи,
че ДФЗ усвоява около 3 млрд. лв. годишно.
Лекторите на форума коментираха, че до края на годината ще бъде отворена мярка 4.2 по ПРСР за преработка на
земеделска продукция.
epicenter.bg
√ КЕВР решава за цените на парното
Очаква се днес енергийният регулатор да вземе решение за цените на природния газ и топлинната енергия. От Комисията
за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предлагат цената на топлото да падне в седем града.
Най-голямо се очаква да бъде намалението на цената в столицата - със 7.2 на сто. За абонатите на „Топлофикация - Плевен"
предложеното намаление е 3.3%. В Бургас клиентите ще плащат с 1.5 % по-малко, във Варна спадът е с 1.8 на сто. За
абонатите на топлофикацията във Враца е предложено намаление от 4.5%, във Велико Търново 3.5 %, а потребителите на
услугата в Разград се очаква да плащат с 4.3 % по-малко.
За градовете Габрово, Русе, Перник и Сливен обаче експертната група предлага запазване на настоящите цени, а за
Пловдив се предвижда леко увеличение от под 1 процент. Понижение на цената на природния газ за четвъртото
тримесечие на годината е причината за предложените намаления. Прогнозите са цената му да падне 14.26% от 1 октомври.
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