Вестник Труд
√ Поредна агенция ще проверява зеления ток
Агенцията по устойчиво енергийно развитие (АУЕР) започва проверка във всички зелени централи, съобщиха пред „Труд“
от Министерството на енергетиката.
В България работят над 1000 възобновяеми източници, чийто капацитет е над 3200 мегавата.
По данни на енергийното ведомство към момента Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е проверила 22
такива мощности, но тя няма да предаде докладите от тях на АУЕР, а на КЕВР, която също трябва да направи проверка.
АДФИ досега не е открила нарушения. Окончателният доклад от всички проверки ще бъде подготвен от Министерството
на енергетиката.
√ Данъчните в София събраха принудително 34 млн. лева просрочени задължения от длъжници
Над 34 милиона лева просрочени задължения събра столичната дирекция на НАП от запори на плащания към нейни
длъжници, съобщиха от пресцентъра на приходното ведомство.
Става дума за плащания по договори на стойност от и над 100 000 лева с ДДС, по които платци са разпоредители с
бюджетни средства.
(Съгласно решение на Министерския съвет, от 1 декември 2014 г. преди извършване на преводи по такива договори,
разпоредителите с бюджетни средства, задължително изпращат в НАП информация с данни за лицето получател на
плащането, размера на дължимата сума, данни за банковата сметка, по която ще се прави превода и нейния титуляр.
Целта на тази мярка е, ако сред получателите на средства по такива договори, има длъжници към хазната, НАП да наложи
запор върху предстоящата за изплащане сума, до размера на просрочените публични задължения.
Запорираната сума се превежда от платеца по сметките на приходната агенция, след получаване на разпореждане за
изпълнение. Част от събраната сума - 12.4 млн. лв., е постъпила след проведен разговор със задължените лица и наложени
обезпечителни мерки. Останалите 21.7 млн. лв. са събрани след принудителни действия на публичните изпълнители –
запор на вземания от трето лице.
Същевременно, само през септември, след изпращане на уведомителни писма, в хазната са постъпили 4 млн. 252 хил. лева
от длъжници с наложени вече обезпечителни мерки.
Лицата побързали да платят доброволно задълженията си, след като столичната НАП ги уведомила, че ако публичният
дълг не бъде погасен или не бъде предложен начин и срок за заплащането му, който да удовлетвори държавата, НАП ще
пристъпи към публична продажба на запорираното вече тяхно имущество.
Продължават и акциите в търговски обекти, с цел изземане на касовата наличност от длъжници към бюджета. През
септември служители на столичната дирекция са направили изненадващи проверки в 20 обекта в София и са иззели
наличните в касите им пари. Посетени са 15 автосервиза и 5 магазина за хранителни стоки, които реализират приходи, но
собствениците им системно не внасят задълженията си към бюджета.
Вестник Капитал Daily
√ Компаниите ще получат 5 млн. лв. за дуално обучение
Фирмите, наели безработни под 24 и над 50 години, също ще бъдат субсидирани.
Работодателите ще получават суми за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа, на което са наели безработно
лице без квалификация. Това е още една стъпка към популяризирането на т.нар. дуално обучение в България. То беше
регламентирано още през 2014 г., но последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, които бяха гласувани в
сряда на първо четене от парламента, целят да стимулират повече работодатели да участват в такива програми. Промените
в закона предвиждат още предоставяне на средства на фирмите, наели дългосрочно безработни лица, такива до 24годишна възраст или над 50 години, както и с основно или по-ниско образование. Общо 5 млн. лв. ще бъдат отпуснати през
следващата година за тези мерки. Сумата ще дойде от средствата от държавния бюджет (съгласно бюджетната прогноза
за 2016 г.), предназначени за финансиране на активната политика на пазара на труда.
Дуалната система е вид паралелно обучение, където обучението по теория в професионално училище се допълва с работа
и във фирма. Този вид професионално обучение има сериозни традиции в страни като Германия и Австрия, а в България
бизнесът посочва, че се нуждае от такива кадри. Проучване на Агенцията по заетостта за потребностите на работодателите
1

от работна сила от края на юни показа, че анкетираните фирми очакват да открият около 71 хил. работни места за лица със
средно професионално образование до юни 2016 г. Анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) от септември пък
показа, че заетостта на кадрите с професионално образование е с 13 процентни пункта по-висока от средното ниво за
страната. Въпросът е да се стимулират повече компании да сключват споразумения с образователните институции.
Проучване на Българската стопанска камара (БСК) от месец юни отчете, че според работодателите най-важното е да се
осигурят квалифицирани наставници за практическото обучение на работното място. С новите промени в закона всъщност
се цели решаването и на този въпрос: отпуснатите средства на фирмите за времето на обучението (но за не повече от 36
месеца) ще покриват и разходите за наставник. Предприятието обаче няма да получава субсидия за времето, през което
наетият на дуален принцип работник е на обучение. За да участва, работодателите трябва да сключи договор с
професионално училище или център за професионално обучение. Конкретните условия и ред за провеждане на дуално
обучение ще се определят с наредба, издадена от министъра на образованието, съгласувана с министъра на труда и
социалната политика.
Допълненията в Закона за насърчаване на заетостта предвиждат също финансиране за работодатели, които наемат
безработни лица с непрекъсната регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 или над 50 години, както и такива
с основно или по-ниско образование, които са били насочени от Агенцията по заетостта. В този случай на работодателя се
предоставят суми за времето, през което лицето е било на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.
Средствата се предоставят в размер до 50 на сто за целия период на субсидиране. В случаите, когато на разкритото работно
място е наето безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, размерът на
отпуснатата сума достига до 75 на сто за целия период на субсидиране. Общо 5 млн. лв. от държавния бюджет са
предвидени за финансиране на работодателите през 2016 г., като те са част от общо отделените средства за активна
политика на пазара на труда.
Други промени са, че трудовите посредници ще могат да кандидатстват за финансиране за устройване на работа на
безработни хора с увреждания или от други групи в неравностойно положение, ако им осигурят заетост за не по-малко от
12 месеца. Субсидираната заетост за младежи до 29 г. без трудов стаж по "първата им работа по специалността" се
увеличава от 12 на 18 месеца. Наред с това със закона се отменят мерки за заетост и обучение, които са се оказали
неефективни
Такива например са еднократното изплащане на суми за транспортни разходи за преместване на покъщнината на
безработни, наети извън границите на населеното си място; месечното изплащане на суми на лица, започнали работа без
посредничество на Агенцията по заетостта, които са били регистрирани като безработни в нейните поделения и са
получавали месечни социални помощи за период не повече от 12 месеца. Отпада субсидирането на работодателите, наели
безработни лица за обучение и работа за времето, през което заетото лице е на обучение за период не повече от 6 месеца,
както и се спира отпускането на средства на фирмите, наели лице от 50- до 60-годишна възраст, придобило право за
професионална пенсия за ранно пенсиониране за период не повече от 12 месеца.
√ Промишленото производство расте за десети пореден месец
Преработващата индустрия продължава да движи подобрението в сектора
Промишленото производство запазва и отново ускорява възходящата си посока на развитие и през август след отчетеното
през юли забавяне в темпа на нарастване. Според данните на Националния статистически институт (НСИ) през изминалия
месец растежът е бил с 4.3% на годишна база, а положителната тенденция се наблюдава вече десет поредни месеца.
Преработващата индустрия продължава да е основен двигател на растежа на индексите в сектора, като през последните
две години неизменно отчита увеличаване на продажбите, а повишението й през август е също с 4.3%.
При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ растежът също се запазва и дори се ускорява
спрямо предишните месеци, задвижван и от нарастването на производствените мощности в преработващата и в добивната
индустрия. Добивната промишленост, която като цяло също се представя положително от началото на годината (с
изключение на януари), през август забавя темповете и записва минимално свиване в обема (-0.05%).
Месечната динамика на индексите също сочи подобрение при преработващата промишленост (0.1%) и при
производството и разпределението на електроенергия (0.6%) и свиване в добивната индустрия (-0.8%) спрямо юли.
Стабилен растеж
Устойчивият ръст на преработващата промишленост се запазва вече близо година, като темповете на нарастване с малки
изключения са в диапазона между 3 и 6%. Подобен дълъг период на растеж националната статистика отчете за последно
през 2011 г., когато секторът се възстановяваше от значителния срив от 2009 г. и началото на 2010 г. Трайното подобряване
на преработващата индустрия е добра новина за икономиката, тъй като секторът има висока добавена стойност, създава
устойчиви и сравнително високоплатени работни места. Сред положителните новини е и увеличаването на дела на
инвестиционните стоки в структурата на производството, тъй като те се използват за производството на други продукти и
така стимулират и развитието в останалите подсектори.
През последния месец най-голям годишен ръст е отчетен при производството на превозни средства, без автомобили
(58.8%), на електрически съоръжения (20.4%), на метални изделия, без машини и оборудване (19.2%), на лекарствени
вещества и продукти (17.4%) и на химически продукти (17.3%).
Забавяне в добива
Сравнително стабилното представяне на добивната индустрия през годината също дава повод за оптимизъм заради
ключовото й значение за износа на страната, който остава водещият двигател на икономиката. Забавянето през последния
отчетен месец обаче е сигнал в подкрепа на очакванията на Министерството на финансите, което преди дни обяви в
есенната си прогноза, че очаква експортът да се забави след рекордните ръстове от първата половина на годината.
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Данните на НСИ показват, че през август добивът на въглища е запазил двуцифрените си темпове на нарастване,
наблюдавани почти през цялата година, като се е увеличил с 28.3% спрямо същия месец на 2014 г. Добивът на метални
руди и суровини обаче задълбочава отчетения през юни (-2.3%) и юли (-9.6%) спад и през август се свива с 14%. Добивът
на неметални материали и суровини, който през последната година почти без изключения растеше, също отчита
понижение – с 1% спрямо миналия август.
Очакванията на бизнеса също очертават по-песимистична картина – в редовната си анкета за доверието на мениджърите
в стопанската конюнктура НСИ отчете влошаване на бизнес климата през септември, като най-негативните прогнози бяха
именно в промишлеността, където оценките на предприемачите за състоянието на предприятията в сектора се влошават
с 4.8 пункта спрямо август.

Пореден спад в строителството
Въпреки че летният сезон е традиционно активен за сектора, строителството продължава да потъва, като през август
записва общ спад на продукцията с 0.4% на годишна база след понижението от 0.5% пред юли. Свиването отново се дължи
изцяло на спада в сградното строителство, което намалява със 7.9% спрямо година по-рано. Понижението се компенсира
от почти аналогичния ръст от 7.8% в изграждането на инфраструктурни обекти, което се движи основно с финансираните
с европейски пари проекти в последните месеци за усвояването на средствата от стария програмен период. Прогнозите на
бранша обаче са за "охлаждане" през 2016 г., тъй като сключването на договорите по новите оперативни програми все още
не е започнало. Междувременно данните за август показват, че активността в сектора се е свила спрямо юли както при
сградното (-0.6%), така и при инфраструктурното (-1.4%), като общият месечен спад е с 1%.
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√ Надзорният съвет на здравната каса ще търси варианти за надлимитната дейност
До края на годината се очаква болниците да са лекували за 65 млн. лв. повече над бюджета
Управителят на здравната каса д-р Глинка Комитов ще предложи на надзорния съвет на институцията в понеделник да се
провери надлимитната дейност на болниците, за да се установи дали тя наистина е била извършена. Към полугодието
става въпрос за лечение над заложените тавани за всяка болница на стойност около 31 млн. лв., като се очаква до края на
годината то да достигне 65 млн. лв.
Проверка, но без гаранция
Д-р Комитов обясни на конференция в парламента, че болниците ще бъдат проверени не само по документи, но и с анкети
и ако се окаже, че пациент не е бил лекуван, отчетената дейност над лимита няма да се брои.
Управителят на здравната каса потвърди обаче думите на министъра, че тази дейност така или иначе няма да бъде платена
от НЗОК.
"При сега действащата нормативна база това е абсурдно, защото няма на какво да се позовем. Касата не може да плати.
Ако пък се реши тази дейност да бъде платена, то решението няма да бъде на НЗОК, а на "по-високо ниво", коментира др Комитов.
Незаконна или не
Методиката за въвеждане на лимити на клиниките беше въведена през първото тримесечие на база на миналогодишното
лечение. Междувременно документът беше даден на съд, а Българският лекарски съюз, лечебните заведения и
пациентите настояват надлимитната дейност да бъде платена, защото срещу нея стоят реално лекувани пациенти, които
са предпочели определени болници. Здравният министър д-р Петър Москов обяви, че приема надлимитната дейност като
незаконна, тъй като онези, които я извършват, нарушават закона за бюджета на здравната каса, договора си с нея и
подзаконовите нормативни разпоредби. В същото време председателят на лекарския съюз д-р Венцислав Грозев е на
мнение, че няма лимит на страданията на болните и трябва да се намери начин въпросът да се реши.
В досегашната си практика съдилищата винаги са осъждали здравната каса за отказа й да плати извършено лечение.
Подкрепа за пръстовите отпечатъци
Управителят на здравната каса коментира пред журналисти, че идеята за снемане на пръстови отпечатъци при прием в
болница и пазаруване в аптека е по-добра форма на контрол на пациентите. В началото на седмицата здравният министър
обяви, че се обсъжда такава идея за идентификация на пациентите. От април в болница се влиза само след чекиране на
личната карта на регистратурата на болницата, а изписването става по същия начин. Явно обаче и това не е спряло
надписването на пациенти в някои клиники, без да е ясно кои са те и как са били санкционирани.
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√ Продажбите на дребно през август спадат за пръв път от март 2013 г.
Електронната търговия продължава да расте с двуцифрени темпове
След като ръстът на продажбите на дребно се забавяше все повече от началото на 2015 г., през август те за пръв път
отбелязват спад на годишна база - с 1.9%. Това е първо понижение на оборотите в търговията на дребно от март 2013 г.
Основен принос за това имат по-малките обороти при храните, напитките и тютюневите изделия, автомобилните горива,
както и при облеклото и обувките. Вероятното обяснение за намаляващите приходи в тези сектори се крие във все още
задържащите се дефлационни процеси. Анкетите на Националния статистически институт (НСИ) за бизнес климата през
август и септември показаха, че търговците на дребно са оценявали състоянието на предприятията си и продажбите си
през лятото положително, но несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене ги затрудняват.
Ранен индикатор
Числата за продажбите на дребно са по принцип ранен индикатор за състоянието на вътрешното потребление (частно и
публично), което през 2014 г. беше двигателят на икономическия растеж. Въпреки че през първата половин година износът
беше двигателят на ръста на брутния вътрешен продукт, очакванията на Министерството на финансите в есенната им
прогноза са, че вътрешното търсене ще се ускори до края на 2015 г., като причината е, че се увеличава реалният
разполагаем доход на домакинствата като резултат от положителното развитие на пазара на труда и повишението на
доходите. Финансовото ведомство очаква потреблението да се ускори до 2.5% през 2016 г., което би трябвало да означава,
че ще има по-висок ръст на оборотите в търговията на дребно в следващите месеци. Данните на НСИ показват, че спрямо
август 2014 г. продажбите на битова техника и мебели са се увеличили с 6.6%, като причината може да се търси именно в
повишеното потребителско доверие и желанието да се извършат отлагани покупки през изминалите години.
Електронната търговия отново с най-висок ръст
Електронната търговия продължава да расте с двуцифрени темпове - 15.2% на годишна база, макар че отбелязва лек спад
от 0.4% спрямо юли 2015 г. Като цяло нейният темп на растеж през 2015 г. се запазва близък до този през изминалата
година. През 2014 г. НСИ отчете 15% скок на стойността на продажбите през онлайн магазините и те надхвърлиха 5 млрд.
лв. Това води и до откриването на все повече онлайн магазини. През август 2015 г. компанията за поддръжка на сайтове
"Суперхостинг.БГ" отчете увеличение от близо 10% на новите онлайн магазини в България за периода от февруари до края
на юли спрямо същия период на миналата година. Техните данни показват, че 73% от българите са пазарували дрехи и
спортни стоки, 31% - стоки за дома, и още толкова за хотелски резервации и организиране на пътувания.
Друг сектор, който също движи търговията на дребно, са фармацевтичните стоки и козметиката. Годишният им ръст се
ускорява от началото на годината и през август достига 13.3%.
За сметка на това оборотите на храните, напитките и тютюневите изделия, автомобилните горива, както и при облеклото
и обувките спадат най-много спрямо август 2014 г. Възможна причина е отново дефлацията през юли и нулевата инфлация
през август. Например през август цената на петрола отново тръгна надолу и за месеца НСИ отчете спад на потребителските
цени в транспорта в България с 8.2% на годишна база, което обяснява и спада от 8.9% на приходите от автомобилни горива.
Интересно е, че през август цените на храните, облеклото и обувките отбелязват лек ръст на годишна база, но въпреки това
оборотите спадат с 5.3% и 8.9% съответно.
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√ Забавянето на развиващите се пазари удари германския износ
През август експортът на Берлин е отчел най-големия си месечен спад от глобалната финансова криза насам
Износът на Германия през август е отчел най-големия си спад от разгара на глобалната финансова криза. Вносът също се е
понижил значително, което е ясен сигнал, че най-голямата европейска икономика усеща неблагоприятните ефекти от
забавянето на развиващите се пазари, съобщава Reuters. Това не е добра новина и за българската икономика, тъй като
Германия е основен пазар за българския износ.
Ефектът от Китай
Данните на германската статистическа служба показват, че през август германският износ се е понижил с 5.2% на месечна
основа, като се отчитат сезонните фактори, и е бил 97.7 млрд. евро. Това е най-голямото понижение от януари 2009 г.
Вносът се е свил с 3.1% спрямо юли - до 78.2 млрд. евро, което е най-големият спад от ноември 2012 г. Търговският излишък
на Германия през август е намалял до 19.6 млрд. евро.
Според икономисти данните вероятно са повлияни и от повечето почивни дни през август тази година. Но последвалите
значителни спадове в промишлените поръчки и производство през същия месец, изглежда, показват, че намаляващото
търсене от чужбина и най-вече от Китай и други развиващи се пазари започва да се отразява на Германия, отбелязва
агенцията.
"Това е силен спад, такъв, какъвто не се вижда всеки ден", заяви Холгер Сандт, главен икономист за Европа в норвежката
финансова група Nordea. "Забавянето в Китай, Бразилия, Русия и други пазари оказва своето влияние", отбелязва той.
Анкета на Reuters сред анализатори показва, че очакванията са били за далеч по-малък спад на износа и вноса - по 1.2%, и
търговски излишък от 22.5 млрд. евро.
Германската икономика отбеляза четири поредни тримесечия на ръст, след като през втората четвърт на 2014 г. претърпя
леко свиване. Сега обаче на хоризонта се задават облаци. Освен забавянето на развиващите се пазари скандалът с
дизеловите емисии, обвил най-големия германски производител на автомобили Volkswagen, може да удари най-голямата
износна индустрия на страната и да накърни имиджа на "Произведено в Германия".
Автомобилната индустрия в Германия предоставя почти 20% от всички работни места в страната. От целия износ на
Германия за 2014 г. на обща стойност 1.1 трлн. евро на колите се паднаха 17.9%, сочат данни на Deutsche Bank. Този отрасъл
бележи по-висок ръст на износа от средния за Германия.
Лоши знаци за еврозоната
След изнасянето на данните основният индекс на борсата във Франкфурт DAX се понижи с 0,6% до 9913 пункта. Това се
превърна в поредната индикация, че изгледите за еврозоната се влошават, коментира Bloomberg. Водещите германски
икономически институти ревизираха прогнозата си за ръст на местната икономика за 2015 г. от предишните 2.1% до около
1.8%.
Преди това в понеделник Hamburger Hafen und Logistik AG, която обработва почти три на всеки четири контейнера в
хамбургското пристанище, снижи прогнозата си за печалбата през годината заради намалелия обем контейнери.
Във Франция индикаторът за настроенията на бизнеса падна до 97 пункта през септември от 98 месец по-рано. Това
опроверга някои икономисти, които предвиждаха, че индикаторът ще стигне 100 пункта през септември, което щеше да
бъде най-високата му стойност в последните две години. Френският износ бележи спад второ поредно тримесечие.
Ответни мерки
Мярка срещу отслабващия износ на Германия може да бъде постепенното засилване на инвестициите вътре в еврозоната,
отбелязва Bloomberg. Икономическият ръст в зоната ще се увеличи до 0.5% това тримесечие срещу 0.4% за предходното,
се казва в прогнозите на германския институт Ifo, както и на френската и на италианската статистическа служба,
публикувани във вторник.
От своя страна в последната си прогноза за развитието на региона от тази седмица Международният валутен фонд
предвижда "по-силен от очакваното растеж в Италия и особено Ирландия и Испания, които ще компенсират по-слабия от
очакваното ръст на Германия". През тази година фондът очаква БВП на еврозоната да нарасне с 1.5% (същата като
пролетната прогноза), докато за догодина предвижданията са понижени с 0.1 пр. пункт до 1.6%.
Европейската централна банка (ЕЦБ) също така може да даде допълнителен стимул, ако реши да натисне еврото надолу,
като така направи германския износ по-конкурентен. Базираната във Франкфурт ЕЦБ се очакваше да публикува късно в
четвъртък резултата от срещата за обсъждане на бъдещата парична политика. Документът се очаква с огромен интерес от
инвеститорите, които се опитват да разберат дали Франкфурт ще удължи политиката на количествени облекчения.
Влияние и върху България
Забавянето на германската търговия не вещае добро бъдеще освен за еврозоната, така и също и за България. Валутният
съюз е основен търговски партньор на страната, а за Германия отива и най-голяма част от българския експорт.
Последните данни за българския износ са за юли и те показват, че общата му стойност се е увеличила през този месец само
с 2% до 4.1 млрд. лв. Това е най-слабият годишен ръст, регистриран през 2015 г., и се дължи изцяло на свиването на
продажбите към държавите от Европейския съюз. На годишна база понижението е с 0.7%, което е първият негативен
резултат за последните осем месеца.
√ ОИСР вижда забавяне в големите икономики
МВФ предупреждава за риск от нова криза и световна рецесия
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) отчита, че растежът е започнал да се забавя в повечето
големи икономики по света, включително САЩ и най-значително в Китай. Заключението е на основа на ежемесечно
подготвяните от ОИСР водещи индикатори, които измерват движенията в икономическия климат. Организацията все пак
6

отчита, че ситуацията в еврозоната е стабилна, като растежът дори се ускорява в страни като Франция и Италия.
Положителни сигнали идват и от Индия.
Стабилност в еврозоната
През последния месец индексът на водещите индикатори за Китай е спаднал до 97.2 пункта спрямо 97.6 при последното
измерване. Сред развиващите се икономики понижение има и при Бразилия и Русия. За иконoмиката на САЩ спадът е от
99.5 до 99.2 пункта, за Япония – от 99.9 до 99.8, а във Великобритания спадът е от 99.7 до 99.5 пункта. Нивото от 100 пункта
показва дългосрочното средно ниво на показателя. В еврозоната показателят остава без промяна на ниво от 100.7 пункта.
За най-голямата икономика в региона – Германия, показателят също остава стабилен на ниво точно 100 пункта. Във
Франция се отчита повишение от 100.7 до 100.8 пункта, а в Италия – от 100.9 до 101.
Резултатите от проучването на ОСИР допълват предупрежденията на Международния валутен фонд (МВФ), че съществува
риск светът да изпадне в нова финансова криза и глобална рецесия, ако правителствата не успят да поддържат
стабилността на пазарите. Пред Financial Times отговарящият за финансовата стабилност в МВФ Жозе Виналс заявява, че
този лош сценарий дори не разчита на екстремно развитие на ситуацията. Според него сигналите за такова развитие са
новото повишаване на рисковите премии, увеличението на корпоративните фалити в нововъзникващите пазари и
цялостният спад на инвеститорския апетит към по-рискови активи. "Ако не се справим успешно с рисковете, последиците
от това ще тласнат света към темпове на растеж, които могат да се определят като световна рецесия", изтъква той.
Финансова стабилност
В последния си доклад за световната финансова стабилност МВФ е симулирал ефектите от евентуалното разрастване на
текущата слабост в нововъзникващите икономики в резултат на нов пазарен шок или управленска грешка. "Сътресенията
могат да дойдат както от развиващите се, така и от развитите пазари и в комбинация с нерешените въпроси с уязвимостта
на системата могат да доведат до рязко свиване на ликвидността", се казва в доклада, представен по време на годишното
заседание на фонда, провеждащо се в Перу. При такова развитие потреблението в световен мащаб ще се свие, което от
своя страна може да доведе до спад на глобалния растеж до под 2%.
Вестник Сега
√ 385 българи вече са избрали да се осигуряват само в НОИ
Изборът за втора пенсия е възможен от един месец за хората от трета категория
385 българи, родени след 1959 г., вече са поискали да се прехвърлят от универсален пенсионен фонд в НОИ и да се
осигуряват само за държавна пенсия. Това съобщиха от Националната агенция по приходите пред "Сега". Реално
възможността работещите да се осигуряват единствено в НОИ е от началото на септември. Това става със заявление до
данъчните. Сега изборът е възможен само за работещите в масовата трета категория, родени след 1959 г., които досега
задължително се осигуряваха в капиталовия стълб. За работещите тежък труд - от първа и втора категория - възможността
да се осигуряват само в НОИ ще влезе в сила от 1 януари.
Все още не е ясна сумата, която тези близо 400 осигурени са събрали за втора пенсия. По данни на Комисията за финансов
надзор към края на юни средно по индивидуалните партиди в универсалните фондове са натрупани по малко над 2072 лв.
В деветте фонда обаче средните сумите се различават значително - от средно 2248 лв. до 1047 лв.
Броят на прехвърлилите се е нищожен на фона на общия брой осигурени в универсалните фондове - там има разкрити
близо 3.5 млн. индивидуални партиди. След като фондовете преведат парите от втората пенсия на НАП, данъчните ще ги
прехвърлят в Сребърния фонд. Там сумите ще стоят ,без да носят лихва, и ако някога тези хора решат пак да се върнат в
капиталовия стълб, ще получат точно това, което са внесли. Отсега нататък пълната им осигуровка от 17.8 на сто за пенсия
ще постъпва в НОИ. В момента 5 на сто от пенсионната ни осигуровка отива към частните фондове.
Според експертите полза от прехвърлянето имат хората, които не са се осигурявали редовно, както и тези, които се
осигуряват на много ниски суми. Това обаче в дългосрочен план ще натовари НОИ, защото той ще трябва да изплаща повисоките пенсии - с 28 на сто - заради това, че хората са се прехвърлили.
Според наредбата на финансовия министър осигурените трябва да подават заявление до данъчните без нотариална
заверка, че искат вече да се осигуряват в НОИ. Обратното движение ще става със заявление до избрания частен фонд, но
това може да се случи най-рано след една година. Освен това прехвърлянето ще става най-късно до пет години преди
човек да навърши възрастта за пенсия.
СЪМНЕНИЯ
Промените в Кодекса за социално осигуряване и наредбата за въвеждания на избора за осигуряване бяха дадени от
пенсионните фондове на омбудсмана с искане да бъде сезиран Конституционният съд, защото според тях скритата цел е
"нездрав интерес да се национализират пенсионните спестявания" на хората, за да се използват за текущи плащания на
пенсиите. Друга критика е, че НАП трябва да подава данни за всеки, който е избрал да се прехвърли от универсален фонд
в НОИ, или обратно, което според фондовете е начин за натиск на държавните служители.
√ Счетоводните фирми се обявиха против промените в закона за ДДС
В сегашния си вид текстовете няма да заработят, убедени са представители на бранша
И преработеното от Министерството на финансите (МФ) предложение за деклариране пред НАП за целите на ДДС на
закупени фирмени коли и имоти със смесено ползване предизвиква критики. Във вида, в който се обсъжда, новият режим
няма да работи и ще натовари административно всички регистрирани по ДДС фирми, казаха от асоциацията на
специализираните счетоводни предприятия.
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Както "Сега" писа, МФ настоява фирмите да декларират дали ползват за лични нужди закупени имоти и фирмени коли над
5000 лв. При наличие на смесено ползване фирмите ще връщат в бюджета част от възстановеното ДДС. Министерството
предлага режимът да се прилага и за имоти и коли, купени преди влизането на закона в сила. Фирмите трябва да
декларират тези активи най-късно до 29 февруари 2016 г., като при неподадена в срок декларация ще се приема, че те се
ползват само за лични нужди и ДДС ще е дължимо изцяло.
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е категорично против това новият режим да важи за стоки,
закупени преди влизането на закона в сила, коментираха от организацията. Според асоциацията прилагането на закона
към вече закупени активи е недопустимо, защото ще доведе до данъчни утежнения за фирмите със задна дата. Според
експерти от НАП обаче такъв проблем няма, защото при методиката за изчисляване на личното ползване можело да се
отчетат амортизацията и полезният живот на активите.
Счетоводните фирми считат за изцяло незаконосъобразно и приемането по презумпция, че при неподадена в срок
декларация вещите се ползват само за лични нужди. Не може неспазването на един срок да води до такова заключение,
считат от бранша. Оттам са убедени, че няма да работи и редът за подаване на декларациите пред НАП заради липсата на
изрично посочен срок и изискването това да става непосредствено преди началото на ползването.
Въпреки многото въпроси у нас проверка на "Сега" показа, че този режим не е нов в ЕС и е установен след решение на
Съда на Европа още от 1992 г. Тогава данъчният консултант д-р Ленарц успява да докаже, че има право да си възстанови
ДДС в пълен размер при покупка на кола, която ще се ползва за смесени цели, и едва впоследствие да връща дял от
възстановеното ДДС заради лично ползване. Делото обаче е водено при различен от българския контекст - заради
практиката при такива покупки директно да се отказва възстановяване на част от данъка. У нас тази материя се урежда за
пръв път. МФ обаче не дава никакви разяснения, при все че български съд вече се е произнасял по подобно дело въпреки
липсата на национално законодателство.
√ ЕК критикува слабата връзка между бизнеса и науката у нас
Редица слабости при финансирането на науката у нас откри партньорска проверка, поискана от страната ни и осъществена
по рамковата програма за научни изследвания "Хоризонт 2020". Това стана ясно след първото посещение в България на
еврокомисаря по наука, изследвания и иновации Карлос Моедас. Според експертите при финансирането на науката у нас
липсват ясни рамки, например за интелектуалната собственост, връзката между бизнеса и науката е слаба, средата е
несигурна, малко са научните изследователи с умения да развиват научна дейност, заплащането в сферата е ниско.
Една от основните препоръки на експертите е да увеличим процента на парите, които се заделят за наука - от сегашните
0.3% до поне 1% от БВП до 2020 г. Просветният министър проф. Тодор Танев коментира, че възможностите ни в момента
са за около 0.36%, но по думите му тези средства могат да стигнат до 0.75% от БВП още от догодина или до 2 г., ако за целта
се привлече и българският бизнес.
Другата препоръка е създаването на независима агенция за научните изследвания, която да има нужния капацитет да
отпуска финансиране на научните проекти по ясни правила според тяхното качество. Еврокомисар Моедас обаче посочи,
че всяка страна трябва да избере сама точно какъв да бъде този орган - агенция, фонд, институт или нещо друго. В момента
фонд "Научни изследвания", около който редовно текат скандали за източване на средства, няма ресурси да оценява
изпълняваните проекти, липсва мониторинг на дейността му, няма мерки за избягване на дублиране на финансирането.
Одити на МОН и на Сметната палата констатираха куп административни нарушения и неефективно изразходване на
бюджетни средства. Поради това и тазгодишната конкурсна сесия, на която трябваше да се разпределят 7.9 млн. лв., бе
сериозно забавена и не е ясно кога ще стартира.
√ Финансовото министерство се отказа от пълния контрол на горивата за земеделците
В България около 30 000 обекта зареждат бензин и дизел за собствени нужди
Фермерите ще бъдат освободени от задължението да сложат нивомери на съоръженията си за гориво, от които зареждат
земеделската си техника. Това предвиждат промени в наредбата за отчитане на продажбите в търговски обекти,
подготвени от Министерството на финансите (МФ). Ведомствените бензиностанции и земеделците трябваше да монтират
уредите до края на октомври. Текстовете са публикувани за обсъждане, а крайният срок, до който заинтересованите страни
могат да подадат своите становища, изтича на 21 октомври.
Преди месеци финансовото министерство изнесе стряскащи данни, че държавата губи между 1.1 и 1.2 млрд. лева годишно
от неплатени данъци на горива. Според ведомството най-големите злоупотреби стават именно в селското стопанство.
Затова МФ задължи ведомствените бензиностанции и земеделците да монтират нивомерни системи, които да се свържат
с данъчните. Уредите са задължителни от години за останалите бензиностанции. Сметките на някои от земеделските
асоциации показват, че разходът за връзката с НАП, който трябва да направи един производител, достига 15 хил. лв. Това
е непосилно за по-малките стопанства. Тази сума неколкократно надхвърля получаваната държавна помощ за земеделско
гориво с намалена акцизна ставка, твърдят производители. През лятото те протестираха няколко пъти, като зареждаха
демонстративно от обикновени бензиностанции и ги блокираха. Тогава МФ удължи срока за поставянето на нивомерни
устройства от края на август до края на октомври.
Сегашното поредно изключение се прави заради затруднения при зареждане на техника от земеделски производители, за
която не се изисква регистрация по Закона за движение по пътищата и съответно тя няма право да се придвижва по
републиканските пътища, става ясно от мотивите на МФ. Тези машини нямат достъп до бензиностанциите, допълват от
министерството. Изключението обаче не се отнася за земеделски производители, които зареждат от стационарни
подземни резервоари.
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Около 30 000 са обектите у нас, които съхраняват и зареждат горива за собствени нужди. Не е ясно обаче какъв е броят на
притежаваните от тях съдове за съхранение. Според промените в наредбата до края на ноември земеделците, които
зареждат за собствени нужди, трябва да подадат повторно данни в НАП. Преди половин година от финансовото ведомство
се опитаха да задължат собствениците на ведомствени бензиностанции да декларират пред НАП съдовете си, но едва
малка част от тях изпълниха изискването. Данни подадоха едва 1/5 или 6218 собственици на подобни обекти.
НА ПАЗАРА
Фермерите да издават касови бележки вече и на пазарите на производители, предлага още финансовото министерство.
Досега земеделските производители, които продаваха своята продукция, трябваше да имат касов апарат само ако
предлагаха стоката си в търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или в закрити помещения като
магазин или склад.
Вестник Монитор
√ НАП си прихвана 34 млн. лв. от обществени поръчки на фирми-длъжници
Столичната НАП си прихвана 34 млн. лв. от плащания на министерства и агенции към фирми-длъжници. Става дума
за плащания по договори на стойност от и над 100 000 лева с ДДС.
През декември миналата година правителството реши преди извършване на преводи по такива договори, ведомствата
задължително да изпращат в НАП информация с данни за фирмата, което е получател на плащането. Както и данни за
размера на дължимата сума, данни за банковата сметка, по която ще се прави превода и нейния титуляр, обясниха от НАП.
Целта е, ако сред фирмите по такива договори, има длъжници към хазната, НАП да наложи запор върху предстоящата за
изплащане сума. Запорираната сума се превежда директно от съответното ведомство по сметките на приходната агенция,
след получаване на разпореждане за изпълнение.
Част от събраната сума - 12.4 млн. лв., е постъпила след проведен разговор с длъжниците и наложени обезпечителни
мерки. Останалите 21.7 млн. лв. са събрани след принудителни действия на публичните изпълнители.
investor.bg
√ БЛС иска да се промени подходът в бюджетирането на НЗОК
Бюджетът на здравния фонд трябва да се увеличи с 65 млн. лева до края на годината, за да се покрият разходите на
болниците, смята председателят на БЛС
Трябва да се промени подходът в бюджетирането на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), заяви пред БНР
председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев. Според него въпросът с актуализацията на бюджета на Касата се повдига в
края на всяка година, защото ситуацията с бюджетирането е в порочен кръг.
Припомняме, че по данни на БЛС надлимитната дейност на болниците до края на годината ще е 65 милиона лева. Тя обаче
няма да бъде заплатена от здравния фонд. Вчера управителят на касата д-р Глинка Комитов посочи, че има информация
за извършена надлимитна дейност от болниците, която не е фактурирана, тъй като не може да се фактурира дейност, която
е извън годишните стойности на лечебните заведения.
Още миналата седмица здравният министър Петър Москов заяви, че надлимитната дейност няма да се плаща.
По думите на Грозев надлимитна дейност са извършвали не само частни лечебни заведения. Той отказа да приеме и
определението, лансирано от Москов, че надлимитна означава надзаконова дейност. Според Грозев щом пациентът е
потърсил лечение в болница и дейностите са извършени, значи е имало такава необходимост.
От Българския лекарски съюз изпратиха и писмо до премиера Бойко Борисов с искане за актуализация на бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за тази година. Преди да се обърнат към министър-председателя от съсловната
лекарска организация са писали и до Министерството на здравеопазването, и до Надзорния съвет на НЗОК, обясни Грозев.
„Решихме, че след като няма особени реакции в положителна насока, да се обърнем към министър-председателя, за да
може да се дискутира този въпрос“, обясни д-р Грозев.
„Това не е въпрос, който може да бъде решен с един замах. Сигурно държавата си има своите проблеми..., но в края на
краищата това са дейности, това е работа, която е извършена от лечебните заведения и то на здравноосигурени лица.
Извършена е услугата и след това една част от нея не е заплатена“, каза той.
Председателят на лекарския съюз обясни дефицита и с това, че с бюджета от настоящата година се изплащат дейности от
предходната година.
„И тази година се получи по същия начин. През март НЗОК и нейният Надзорен съвет взе решение 120 милиона лева да се
дадат за дейности, извършени през 2014 г., но с бюджета за 2015 г.. И едни 80 милиона лева се насочиха от бюджета на
Касата към бюджета на Министерството на здравеопазването...Ето ви едни 200 милиона лева, които изчезват от бюджета
за 2015 година и болниците седят в този финансов хаос“, описа ситуацията д-р Грозев.
Той цитира данни, според които хоспитализациите ще са с около 10 хиляди по-малко от миналата година. При по-малко
хоспитализации, с почти същите цени на медицинската услуга, болниците влизат в преразход. Значи има нещо някъде,
което не е анализирано достатъчно добре още в началото на 2015 година, заяви той.
Председателят на БЛС каза, че бюджетът на НЗОК трябва да се увеличи с 65 милиона лева, за да се покрият разходите на
болниците.
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√ НЗОК ще прави собствена проверка за надлимитна дейност
Съмненията са дали тази дейност е реално извършена от болниците
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има информация за извършена надлимитна дейност от болниците, която
не е фактурирана, тъй като не може да се фактурира дейност, която е извън годишните стойности на лечебните заведения.
Това каза пред журналисти управителят на Касата д-р Глинка Комитов. Той уточни, че на 12 октомври ще предложи на
Надзорния съвет да се направи проверка за цялата надлимитна дейност на всички лечебни заведения, за да се види дали
тази дейност е реално извършена.
Касата ще провери лечебните заведения не само по документи, а ще прави и анкети. Така по думите на Комитов, ако някой
пациент се окаже, че не е бил в лечебното заведение, то това лечение няма да се счита като надбюджетна дейност.
Още миналата седмица министър Москов заяви, че надлимитната дейност няма да се плаща.
По данни на БЛС обаче тази дейност до края на годината ще е около 65-70 милиона лева.
Управителят на НЗОК съобщи, че към момента надлимитната дейност на лечебните заведения е 31 млн. лв. и потвърди
думите на министъра, че тя няма да бъде платена.
„При сега действащата нормативна база това е абсурдно, защото няма на какво да се позовем. Касата не може да плати“,
каза д-р Комитов. Ако пък се реши тази дейност да бъде платена, то решението няма да бъде на НЗОК, а на по-високо ниво,
каза той.
Комитов отказа да коментира дали ще се актуализира бюджетът на Касата, както поискаха по-рано днес от лекарския съюз
с писмо до премиера.
epicenter.bg
√ Европа ще преразгледа газовите споразумения с Русия
Комисарят Мигел Канете отправи остра критика срещу проекта „Северен поток 2“
Европейската комисия подготвя революционни промени в сектора „Газоснабдяване“. Това стана ясно от реч на комисаря
по въпросите на енергетиката в ЕС Мигел Ариас Канете по време на сесията на Европейския парламент в Страсбург.
Пълният текст на изявлението му беше публикуван днес (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5797_en.htm).
Основен приоритет е гарантирането на сигурни и сигурни и устойчиви доставки на енергия за гражданите и предприятията
в ЕС, припомни комисарят. През следващите месеци предстоят три важни стъпки. ЕК ще направи преглед от гледна точка
на сигурността на доставките на Регламент „Газоснабдяване“. Ще бъде публикувана нова цялостна стратегия за втечнения
природен газ (LNG) и газовите хранилища. Ще бъдат предложени промени в междуправителствените споразумения в
сектора, така че да се гарантира, че те са в съответствие с целите за сигурност на снабдяването в Европа.
„Ние сме решени да диверсифицираме енергийните ни източници, доставчици и маршрутите на газа“, декларира Канете.
По думите му целта е проста - да се сложи край на прекомерната зависимост от един-единствен доставчик или маршрут и
да се дадат на всяка държава-членка три потенциални източници на газ. Вариантите са - газопроводи от различни
източници, терминали за втечнен газ и хранилища.
„В тази връзка ние разчитаме на бързо разрастващия се пазар на втечнен природен газ, който ще ни позволи да увеличим
повече от два пъти вноса ни от около 40 млрд. куб. м до 90 млрд. куб. м до 2020 г. Ще инвестираме в модернизирането на
нашите хранилища и ускоряване на работата за по-добра свързаност на държавите-членки“, казва Канете.
Като добър пример той посочва създаването на новата група на високо равнище по газовата свързаност в
Централноизточна и Югоизточна Европа за увеличаване на междусистемните връзки в този регион на света след „Южен
поток“. Работи се и за това до 2020 г. да стане факт първата доставка на 10 млрд. куб. м газ годишно от Азербайджан до
Европа през Трансанадолския тръбопровод (TANAP) и Трансатлантическия тръбопровод (TAP).
ЕС обаче все още внася от Русия около една трета от необходимия газ, като близо половината от тези количества в момента
се транзитират през Украйна.
Във връзка с това Канете прави критичен анализ на проекта „Северен поток 2“. На 4 септември „Газпром“ сключи
акционерно споразумение с европейските компании BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell за удвояване на капацитета на
съществуващия газопровод „Северен поток“ от Русия по дъното на Балтийско море до Германия. Проектът предвижда
изграждане на две нови линии с обща мощност 55 млрд. куб. м газ годишно.
„Северен поток 2“ е търговски проект и участниците в него сами решават каква инфраструктура е изгодна за тях, признава
комисарят. „Но нека да е ясно: както и всеки друг газопровод в ЕС, този газопровод ще трябва да спазва напълно правото
на ЕС, по-специално на Третия енергиен пакет, а също така и на околната среда, конкуренцията и правилата за
обществените поръчки“, подчертава Канете. ЕК ще оцени строго този проект спрямо Европейската регулаторна рамка,
допълва той.
По данни на еврокомисаря капацитетът на газопроводите от Русия в момента се използва едва около 50% и че надхвърля
нуждите на ЕС за вероятните бъдещи доставки. „Ако се построи „Северен поток 2“ - според нашите оценки - излишният
преносен капацитет от Русия ще се увеличи още повече“, отбелязва той. Според него новият проект заплашва да пресуши
транзита на газ през Украйна, като в същото време не осигурява диверсификация.
„Напротив: ако бъде построен, той не само ще увеличи зависимостта на Европа от един доставчик, но тя също така ще
увеличи зависимостта на Европа от един маршрут.
По-точно, че проектът ще спре транзита през Украйна, ще концентрира 80% от вноса на руски газ по един маршрут и ще
доведе до господстващо положение на „Газпром „на германския пазар чрез увеличаване на дела му от 40 до над 60%.
Следователно, привеждането на този проект в съотвествие с нашата европейска енергийна стратегия на сигурността на
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доставките поражда сериозни съмнения“, обобщава комисарят. Затова по думите му от решаващо значение е да се запази
безопасното транспортиране на газ през Украйна.
„По тези причини „Северен поток 2“ никога не може да се превърне в проект от общ интерес. Той никога не може да се
възползва от европейското финансиране или подкрепа от ЕС“, смята Канете. Той уверява евродепутатите, че проектът ще
бъде продъложен на стриктна оценка за спазване на Третия енергиен либерализационен пакет. Освен това ЕК ще се
свърже с оператора на газопровода и с германския енергиен регулатор, за да изясни всички детайли.
√ Отпадат спорните нивомери на земеделците
Финансовото министерство предлага промени в наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства
Министерството на финансите се отказва от идеята да се поставят фискални устройства и нивомери на ведомствените
бензиностанции, от където земеделските производители зареждат техниката си. Затова са предложени промени в
наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Проектът е качен в
портала за обществени консултации.
Агротехниката не подлежи на регистрация по Закона за движение по пътищата и няма право да се придвижва по
републиканската пътна мрежа. Така земеделските машини не могат да се придвижат до бензиностанциите. Това са част от
мотивите, които обясняват предложените изменения.
На 27 юли стотици фермери изкараха селскостопанската техника и буквално блокираха бензиностанции в страната, за да
покажат, че идеята на финансовия министър Владислав Горанов няма как да проработи. От подопечното му ведомство
тогава склониха само да удължат крайния срок, в който земеделците трябва да поставят нивомерите. От своя страна
зърнопроизводителите обявиха, че подготвят отново протести на 12 октомври.
Предвиден е едномесечен период в който лицата, регистрирани като земеделски производители, които извършват
зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, да подадат
повторно данни в Националната агенция за приходите (НАП) за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или
зареждане с течни горива.
Проектът предвижда също земеделски производители, които продават своята продукция на пазари на производители, да
издават касова бележка.
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