Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев, АИКБ: Представихме пред КЕВР нашите разчети, според които цената на електроенергията за
индустрията може да се върне на равнище от преди 1 август
Представихме пред КЕВР нашите разчети, според които цената на електроенергията за индустрията може да се върне на
равнище от преди 1 август. Това каза пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев след срещата между
работодателите и КЕВР, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Велев подчерта, че работодателите очакват от КЕВР отговор
на внесените днес предложения от работодателските организации. „Резервите са в намаляването на цената на природния
газ, свързани са с включване на износа в поемане на част от такса „Задължение към обществото”. Не в размер на 38 лева,
но в размер в порядъка на 5-6 лева мегават час за износа на ток”, заяви Велев и отбеляза: „Настояваме намалението на
цената на природния газ да се отрази изцяло върху намаление на преференциалната цена на когенерациите на
електроенергията”.
По думите му работодателите са предложили и някои други намаления, като например на изкупуваната скъпа енергия от
оранжерии и от ВЕИ-та. „Не можахме да бъдем убедени, че са калкулирани в настоящата цена. Според промените в
законите, които направи парламентът, трябваше бъде намалено общото количество скъпа енергия изкупувана от
фотоволтаиците, а всъщност то е увеличено”, коментира Велев. Той уточни, че то трябва да бъде намалено със 110 млн.
лева. Председателят на АИКБ припомни, че основният източник на дефицита е оскъпената енергия на американските
централи – 333 млн. лева годишно, които всички плащат. „Ако държавата е приелада прави такъв подарък на
американските централи, нека да го прави чрез бюджета, а не чрез цената на електрическата енергия. Това прави
неконкурентоспособна българската индустрия”, каза още Васил Велев.
inews.bg
√ Велев: Цената на тока за бизнеса може да се върне на ниво отпреди 1 август
Работодателските организации дадоха на КЕВР предложенията си
Цената на електроенергията за индустрията може да се върне на равнище отпреди 1 август. Това заяви пред журналисти
председателят на АИКБ Васил Велев след срещата на работодателските организации с Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР). Днес в рамките на срещата Национално представените работодателски организации (НПРО) внесоха
предложения в регулаторната комисия, обяви Велев. "Очакваме от КЕВР отговор на тези разчети, на нашите предложения.
Те бяха внесени днес", каза той.
Васил Велев уточни, че работодателските организации ще изчакат предложенията на КЕВР и за промяна на
законодателството за свеждане на добавката "задължение към обществото" до средноевропейската.
Намаляване на цената на природния газ, поемане от износа на ток на част от "такса задължение към обществото",
намаляване на изкупуваната електроенергия от фотоволтаиците и не на последно място – цената на електроенергията от
американските централи са резервите, които работодателите за пореден път посочват.
Тези техни искания наложиха бързите промени в Закона за енергетиката и са в основата на отлагането на ценовите
решения в сектор енергетика – вместо от 1 юли, от 1 август. Освен това част от предложенията, според български експерти
касаят като цяло енергийния модел в България и приложението им не е така еднозначно, както се обяснява. Нещо повече
на този етап няма реална и независима оценка на риска от прилагането на практика на предложенията на
работодателските организации.
"Резервите са в намаляване на цената на природния газ. Резервите са във включване на износа на ток в поемане на част
от таксата "задължение към обществото". Не в размер на 38 лв.за Мвтч, но в размер от порядъка на 5-6 лв. На Мвтч", каза
Васил Велев.
Освен това работодателите настояват "намалението на цената на природния газ да се отрази изцяло в намалението на
преференциалната цена на електроенергията от когенерациите. Към това добавям и някои други намаления на
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изкупуваната скъпа енергия от оранжерии, които също са факт, както и от (електроенергията б.р.) от ВЕИ, които не можахме
да бъдем убедени, че са калкулирани в сегашната цена", допълни председателят на АИКБ.
Той коментира, че промените в енергийните закони, приети от народното събрание през лятото е трябвало да доведат до
намаляване на общото количество скъпа енергия изкупувана от фотоволтаиците. "Всъщност то е увеличено с 26 млн. лв. ,
а според нас трябваше да е намалено със 110 млн. лв", обясни той.
Най-голямата резерва според работодателите си остава електроенергията от двете американски централи (ТЕЦ AES
Гълъбово Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3), на които по думите на Велев държавата плаща годишно
333 млн. лв.
"И основният източник, не единствен, но сравним с всички останали взети заедно, е оскъпената енергия от американските
централи. Тези 333 млн. лв. лв., годишно които ние плащаме, държавата ги събира от нас и ги предоставя на американските
централи. Ако държавата е приела да прави такъв подарък на американските централи нека да го прави през бюджета, а
не през цената на електроенергията, защото това прави неконкурентноспосолбна българската индустрия", заяви Васил
Велев.
Най-важният резултат от срещата проведена по наша инициатива е, че се установи диалог между КЕВР и работодателските
организации, коментира от своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов. Той за пореден път обясни, че комисията ще
обсъди внимателно дали има условия за намаляване на цените на електроенергията за индустрията от 1 ноември. "Това
което към момента единствено имаме като основание да се проведе ново разискване за цената е намалението на цената
на природния газ", обясни председателят на КЕВР, като уточни, че към момента други възможности няма.
"Ние ясно изразихме нашата позиция, че комисията за енергийно и водно регулиране в своето решение почива върху два
стълба – спазването на законите такива каквито са и защитата на обществения интерес. Освен това, постарахме се да
обясним на работодателите, че диспропорции, които са натрупани в продължение на десетилетия не могат да бъдат
изчистени с едно ценово решение, още по-малко да се решат с една среща между комисията и работодателите", заяви
Иван Иванов и оцени срещата като положително.
Едно от предложенията на работодателските организации е промяна на метода на ценообразуване. Искането бе поставено
още през лятото, но на този етап то не е обсъждано в общественото пространство. В обяснение на това какво предлагат
председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че искат "това да не е разходно покривен метод на ценообразуване. Има
европейски бенч марк по различните позиции, който може да бъде ползван. Не може в бедна България, където разходите
са за издръжка много по-ниски да имаме много по-високи средни разходи и по-високи цени по различните съставляващи.
При нас как се процедира? Компаниите казват имаме такива разходи и КЕВР определя такива цени, за да покрие тези
разходи. Принципа не трябва да бъде разходно покривен, а да се изхожда от определени средни цени за този вид
дейности сходни за ЕС".
Заместник-председателя на БСК Камен Колев обясни, че "предложението е да се промени подхода – да се оценява разхода
за единица енергия и който може да се вмести в този разход на базата на бенч марк той да продава. Който не може, ясно
е – той трябва да напусне пазара. Тоест на единица енергия, а не на производител да се вижда какви са разходите", като
стимула тук не е производителите да намаляват разходите, а търсенето на ефективност.
Протестите и искането на оставката на председателя на КЕВР засега се отлагагат От думите на председателя на КРИБ Кирил
Домусчиев стана ясно, че отлагането ще е дотогава докато не се види има ли възможност за корекции. "Защото дори това,
което днес видяхме в КЕВР и научихме,е, че през годините се е създал и се извършва и в момента един узаконен грабеж.
Защото всичко това е облечено със закони, на които господата от КЕВР чупят китки и казват "ами ние сега нищо не може
да направим защото законът казва така". Но реално това е един узаконен грабеж и твърдо стоя зад думите си", каза
Домусчиев.
"Всичко зависи от това какво ще свършим с КЕВР през следващите 1-2 седмици. От това дали ще ни убедят в това, че
наистина са независим орган, който работи за обществото или са орган, който работи за енергийните монополи. Аз лично
съм разочарован от срещата, в смисъл не можахме да стигнем до никакви конкретни и по-сериозни решения", обяви той.
Председателят на КРИБ се оказа по-скоро разочарован и не скри това от журналистите. "Общо взето, от тази среща
полезното беше, че научих, че КЕВР нищо не може да направи и не виждам капацитета за да го направи. Това е проблемът",
заяви той.
Българска национална телевизия
√ Работодателите и КЕВР не се споразумяха за тока
Работодателските организации не постигнаха съгласие с Комисията за енергийно и водно регулиране за намаляване тока
за индустрията, стана ясно след продължилата повече от два часа среща с членовете на регулатора. От бизнеса заплашиха
с нови протести, ако не бъдат приети предложенията им.
Резерви, чрез които може да бъде намален токът за индустрията, и нов метод за ценообразуването на електричеството са
предложили работодателските организации на среща с Комисията за енергийно и водно регулиране.
Васил Велев, председател на АИКБ: “Резервите са в намаляване цената на природния газ. Резервите са с включване на
износа, в поемане на част от задълженията към обществото”.
Камен Колев, зам.-председател на БСК: “Да се промени подходът, да се оценява разходът за единица енергия и който
може да се вмести в този разход на базата на бенч марк той да продава, който не може – ясно е, трябва да напусне пазара”.
Кирил Домусчиев, президент на КРИБ: “Това, което научаваме, е че цената за такса задължения към обществото –
стойността и ще се запази. Тази сума, когато пазарът се либерализира и за населението, също ще бъде добавена към
сметките на хората. Аз това разбрах от тази среща – така че 38 лв. на мегават”.
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Председателят на КЕВР Иван Иванов обеща, че регулаторът ще разгледа предложените от бизнеса възможности за
намаляване цената на тока.
Иван Иванов, председател на КЕВР: “Това, което към момента имаме като основание, за да се проведе ново изискване за
цената е намалението на цената на природния газ. Други резерви към момента нито от страна на работодателските
организации, нито от страна на правителството бяха разкрити”.
Дали регулаторът ще намери резерви за понижаване цената на тока ще стане ясно до 1-ви ноември.
Видеото може да видите тук.
economymagazine.bg
√ Бизнесът може да поднови протестите си
Предлага нов метод на ценообразуване на електроенергията
„Дали ще се подновят протестите на бизнеса зависи от това какво ще свършим с КЕВР в рамките на следващите три
седмици, дали ще ни убедят, че са независим орган, който работи в полза на обществото или са орган, който работи за
енергийните монополи.“. Това заяви предсдедателят на УС на КРИБ Кирил Домусчиев по време на срещата на
работодателските организации с комисарите от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Целта на
дискусията бе да се открият начини за намаляването на цената на електроенергията и ограничаване на злоупотребите в
енергетиката.
По повод протестите председателят на КРИБ допълни: „Както вървят нещата, явно ще трябва да подновим протестите,
защото нищо хубаво не ни чака – износът се сви през август с 1 процент спрямо миналата година, при положение, че преди
половин година бележеше ръст от 15 на сто.“
Домусчиев заяви, че е разочарован от срещата в КЕВР, тъй като по думите му е станало ясно, че КЕВР няма никакви
възможности за действие и е орган без административен капацитет и ресурс да извършва в пълния обхват своята дейност
по начина, по който се очаква.
Работодателите представиха на комисията разчети, според които цената на електроенергията може да се върне на нивата
от преди 1 август тази година. Възможни резерви могат да се намерят в намалената цена на природния газ, както и чрез
включването на освободения от такса „Задължение към обществото“ износ на ток, смята Васил Велев, председател на УС
на Асоциацията на индустриалния капитал.
Според Велев с промените в нормативната база от лятото на тази година е трябвало да се реализира намаление на общото
количество скъпа енергия, изкупувано от фотоволтаици, но всъщност се отчита увеличение с 26 млн. лв. „Реалното
намаление, според нас, трябва да е със 110 млн. лв.“, коментира Васил Велев.
„Основният източник, но не единствен, е оскъпената ел. енергия от американските централи. Става дума за 333 милиона
лева годишно, които държавата събира от нас и ги подарява на американските централи. Ако държавата е приела да прави
такъв подарък, нека да го прави чрез бюджета, а не чрез цената на ел. енергията, защото това прави неконкурентоспособна
българската индустрия.“, допълни председателят на АИК.
Работодателите предлагат също да се промени методът на ценообразуване, в който да се приложи европейски бенчмарк
в различните позиции на цената, а не да се базира на разходопокривния принцип. „Не може в бедна България, където
разходите за издръжка са много по-ниски, да имаме по-високи средни разходи и по-високи цени на електроенергията. В
момента у нас компаниите казват какви разходи са направили, а КЕВР определя цени, за да се покрият техните
разходи.“,заяви още Васил Велев.
dnes.bg
√ За тока: Разговор КЕВР - бизнес без резултат
Иванов смята, че има диалог, работодателите били разочаровани
Представители на национално представените работодателски организации и ръководството на Комисията за енергийно и
водно регулиране се срещнаха за обсъждане на цената на тока за индустрията, но не постигнаха конкретни договорености.
Това стана ясно от изявленията им пред медиите след срещата.
Работодателите са представили своите предложения за намаляване на таксата "Задължение към обществото", която се
увеличи за индустрията от 1 август. КЕВР ще обсъди предложенията и ако намери резерви за нейното намаляване, ще
излезе с ново ценово решение от 1 ноември т.г., предаде БТА.
Председателят на КЕВР Иван Иванов посочи като най-важен резултат от срещата "установяването на диалог между КЕВР и
работодателските организации". Ясно изразихме нашата позиция, че КЕВР в своите решения се основава на спазването на
законите, каквито са, и на защитата на обществения интерес, коментира той. Според него е полезно, че са чути
разясненията на работодателите по представените предложения.
Това, което към момента е единствено основание за ново разискване на цената, е поевтиняването на природния газ, каза
Иванов. Всичко, което трябва да се отчете, Комисията ще извърши по коректен начин и ще се види в края на месеца, добави
той.
Разочарован съм от срещата, не можахме да стигнем до по-сериозни конкретни решения, имаме консенсус по дребни
неща, коментира пред журналистите Кирил Домусчиев от КРИБ. Научих, че КЕВР няма възможности да направи нищо, няма
административен капацитет и необходимия ресурс, за да извършва в пълния обхват своята дейност по начина, който
очакваме, добави той.
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По думите му в комисията просто се префактурират сметки, които идват от НЕК, ВиК, заводски когенерации и американски
централи. "Както вървят нещата, явно ще трябва да протестираме, защото нищо хубаво не ни чака, износът се свива,
единственото нещо, което расте е сивата икономика", коментира той.
Председателят на АИКБ Васил Велев каза, че работодателите са внесли в КЕВР разчетите си, според които токът за
индустрията може да се върне на нивата отпреди 1 август. Според него резерви за това са намаляването в цената на
природния газ и включване на приходите от износа на ток в таксата "Задължение към обществото", с което тя да се намали.
Настояваме намаляването на цената на природния газ да се отрази изцяло върху намаление на преференциалната цена
на тока, която се плаща на когенерациите и ВЕИ, каза още той.
Ако държавата е приела да прави подарък на двете американски централи в комплекса "Марица изток", да го прави от
бюджета, а не от цената на тока, защото това прави българската индустрия неконкурентна, коментира още той.
Разбрахме се да получим отговор от КЕВР на предложенията ни, включително и за промяна в законодателството, като си
поставим заедно задачата да сведем ценовата добавка "Задължение към обществото" до средноевропейско равнище,
защото тя у нас е най-висока, добави Велев. Трябва да се изхожда от определени средни цени за тези видове дейности и
услуги, които са в ЕС, коментира той.
news.bg
√ Нищо хубаво не ни чака, обяви бизнесът и заплаши с протести
Както вървят нещата, явно ще трябва да протестираме, защото нищо хубаво не ни чака, износът се свива, единственото
нещо, което расте е сивата икономика. Това обяви пред журналисти председателят на Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев, цитиран от БТА.
Представители на национално представените работодателски организации и ръководството на Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) се срещнаха, за да обсъдят цената на тока за индустрията. Конкретни договорености обаче не са
постигнали.
Работодателите са представили своите предложения за намаляване на таксата „Задължения към обществото", която се
увеличи за индустрията от 1 август. КЕВР ще обсъди предложенията и ако намери резерви за нейното намаляване, ще
излезе с ново ценово решение от 1 ноември тази година.
Домусчиев коментира, че е разочарован от срещата, тъй като не са могли да стигнат до по-сериозни конкретни решения.
Имало консенсус по дребни неща. Председателят на КРИБ научил, че енергийният регулатор нямал възможности да
направи нищо, нямал административен капацитет и необходимия ресурс, за да извършва в пълния обхват своята дейност
по начина, който очакваме.
Кирил Домусчиев коментира, че в комисията просто се префактурират сметки, които идват от НЕК, ВиК, заводски
когенерации и американски централи.
От своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев обяви, че
работодателите са внесли в КЕВР разчетите си, според които токът за индустрията може да се върне на нивата отпреди 1
август. Велев посочи, че резерви за това са намаляването в цената на природния газ и включване на приходите от износа
на ток в таксата "Задължение към обществото", с което тя да се намали.
Бизнесът настоява намаляването на цената на природния газ да се отрази изцяло върху намаление на преференциалната
цена на тока, която се плаща на когенерациите и ВЕИ.
По думите му, ако държавата е приела да прави подарък на двете американски централи в комплекса "Марица изток", да
го прави от бюджета, а не от цената на тока, защото това прави българската индустрия неконкурентна.
Представителите на бизнеса и КЕВР са се разбрали да получат отговор на предложенията им от регулатора, включително
и за промяна в законодателството, като си поставят заедно задачата да сведат ценовата добавка "Задължение към
обществото" до средноевропейско равнище, защото тя у нас е най-висока. Васил Велев е категоричен, че трябва да се
изхожда от определени средни цени за тези видове дейности и услуги, които са в ЕС.
Шефът на регулатора Иван Иванов пък посочи като най-важен резултат от срещата установяването на диалог между КЕВР
и работодателските организации. От комисията ясно са изразили позицията си, че КЕВР в своите решения се основава на
спазването на законите, каквито са, и на защитата на обществения интерес. Иванов намира за полезно това, че са чути
разясненията на работодателите по представените предложения.
По думите му, това, което към момента е единствено основание за ново разискване на цената, е поевтиняването на
природния газ. Иван Иванов увери, че комисията ще отчете по коректен начин всичко, което трябва и това ще се види в
края на месеца.
Вестник Сега
√ КЕВР и работодателите не се разбраха за цените на тока
Бизнесът не се отказва от протести, ако не се постигне договорка
Нови цени на тока за бизнеса може да има в края на месеца. Ще се произнесем съвсем скоро, в края на месец октомври,
за евентуална промяна в цената на индустриалния ток, съобщи вчера председателят на Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Той обаче не даде повече подробности. Не стана ясно дали ще има и някаква промяна за
бита. Резервите обаче били в по-ниската цена на природния газ, който поевтиня от 1 октомври с повече от 14 на сто.
За промяна в цената на електроенергията за фирмите настояха работодателите от национално представените
работодателски организации - БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ. Те искат КЕВР да върне старите цени на тока за индустрията
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отпреди 1 август, когато те бяха повишени значително, а добавката "задължение към обществото" скочи с над 100%.
Връщането на старите цени бе едно от условията работодателите да отложат планирания през октомври протест. На
вчерашната среща с ръководството на комисията обаче те отново намекнаха за протести. "Както вървят нещата, явно ще
трябва да протестираме, защото нищо хубаво не ни чака", заяви след двучасовата среща в комисията шефът на КРИБ Кирил
Домусчиев.
По думите му всичко зависи от действията на комисията в следващите една-две седмици. "Дали те ще ни убедят, че са
независим орган, който работи за обществото, или са орган, който работи за енергийните монополи? Аз лично съм
разочарован от срещата, не можахме да стигнем до никакви конкретни по-сериозни решения. Това, което научавам, е, че
стойността на таксата на "задължение към обществото" ще се запази", посочи Домусчиев. По думите му комисарите само
"чупели пръсти", защото нямали никакви възможности да направят каквото и да било.
"КЕВР работи непрекъснато и експертите правят съответните изчисления", обясни Иванов. След срещата той заяви, че е
доволен от разговора, въпреки че работодателите демонстрираха разочарованието си пред него. По-рано през деня
Иванов коментира и жалбата на КЕВР, и на работодателите до ЕК във връзка с евентуалната нерегламентирана държавна
помощ за американските тецове "Марица-изток" 1 и 3. "За това дали има нерегламентирана държавна помощ по
отношение на двете централи, ние очакваме окончателното решение на ЕК, която съгласно договора за функциониране на
ЕС е единственият орган на територията на ЕС, който се произнася по този въпрос", заяви той.
РЕМОНТ
Бизнесът отново настоя за нов модел на ценообразуването и пореден ремонт на Закона за енергетиката, където да се
запишат поредните резерви за поевтиняването на тока за индустрията. Точно какви са те обаче така и не стана ясно. Идеята
е да сведем ценовата добавка "задължение към обществото на средно европейско равнище", каза шефът на АИКБ Васил
Велев. "Защото вие знаете, че в бедна България тя е най-висока", добави той.
3e-news.net
√ Резерви за намаляване на цените на тока за индустрията има, настояват работодателите
Цената на електроенергията за индустрията може да се върне на равнищеот отпреди 1 август. Това заяви пред журналисти
председателят на АИКБ Васил Велев след срещата на работодателските организации с Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР). Днес в рамките на срещата Национално представените работодателски организации (НПРО) внесоха
предложения в регулаторната комисия, обяви Велев. „Очакваме от КЕВР отговор на тези разчети, на нашите предложения.
Те бяха внесени днес“, каза той.
Васил Велев уточни, че работодателските организации ще изчакат предложенията на КЕВР и за промяна на
законодателството за свеждане на добавката „задължение към обществото“ до средноевропейската.
Резерви за промяна на цените
Намаляване на цената на природния газ, поемане от износа на ток на част от „такса задължение към обществото“,
намаляване на изкупуваната електроенергия от фотоволтаиците и не на последно място – цената на електроенергията от
американските централи са резервите, които работодателите за пореден път посочват.
Трябва да припомним, че тези техни искания наложиха бързите промени в Закона за енергетиката и са в основата на
отлагането на ценовите решения в сектор енергетика - вместо от 1 юли, от 1 август. Освен това част от предложенията,
според български експерти касаят като цяло енергийния модел в България и приложението им не е така еднозначно, както
се обяснява. Нещо повече на този етап няма реална и независима оценка на риска от прилагането на практика на
предложенията на работодателските организации.
„Резервите са в намаляване на цената на природния газ. Резервите са във включване на износа на ток в поемане на част
от таксата „задължение към обществото“. Не в размер на 38 лв.за Мвтч, но в размер от порядъка на 5-6 лв. На Мвтч“, каза
Васил Велев.
Освен това работодателите настояват „намалението на цената на природния газ да се отрази изцяло в намалението на
преференциалната цена на електроенергията от когенерациите. Към това добавям и някои други намаления на
изкупуваната скъпа енергия от оранжерии, които също са факт, както и от (електроенергията б.р.) от ВЕИ, които не можахме
да бъдем убедени, че са калкулирани в сегашната цена“, допълни председателят на АИКБ.
Той коментира, че промените в енергийните закони, приети от народното събрание през лятото е трябвало да доведат до
намаляване на общото количество скъпа енергия изкупувана от фотоволтаиците. „Всъщност то е увеличено с 26 млн. лв. ,
а според нас трябваше да е намалено със 110 млн. лв“, обясни той.
Най-голямата резерва според работодателите си остава електроенергията от двете американски централи (ТЕЦ AES
Гълъбово Марица Изток 1 и ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3), на които по думите на Велев държавата плаща годишно
333 млн. лв.
„И основния източник, не единствен, но сравним с всички останали взети заедно е оскъпената енергия от американските
централи. Тези 333 млн. лв. лв., годишно които ние плащаме, държавата ги събира от нас и ги предоставя на американските
централи. Ако държавата е приела да прави такъв подарък на американските централи нека да го прави през бюджета, а
не през цената на електроенергията, защото това прави неконкурентноспосолбна българската индустрия“, заяви Васил
Велев.
Най-важния резултат от срещата проведена по наша инициатива е че се установи диалог между КЕВР и работодателските
организации, коментира от своя страна председателят на КЕВР Иван Иванов. Той за пореден път обясни, че комисията ще
обсъди внимателно дали има условия за намаляване на цените на електроенергията за индустрията от 1 ноември. „Това
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което към момента единствено имаме като основание да се проведе ново разискване за цената е намалението на цената
на природния газ“, обясни председателят на КЕВР, като уточни, че към момента други възможности няма.
„Ние ясно изразихме нашата позиция, че комисията за енергийно и водно регулиране в своето решение почива върху два
стълба – спазването на законите такива каквито са и защитата на обществения интерес. Освен това, постарахме се да
обясним на работодателите, че диспропорции, които са натрупани в продължение на десетилетия не могат да бъдат
изчистени с едно ценово решение, още по-малко да се решат с една среща между комисията и работодателите“, заяви
Иван Иванов и оцени срещата като положително.
Нова методика
Едно от предложенията на работодателските организации е промяна на метода на ценообразуване. Искането бе поставено
още през лятото, но на този етап то не е обсъждано в общественото пространство. В обяснение на това какво предлагат
председателят на АИКБ Васил Велев обясни, че искат „това да не е разходно покривен метод на ценообразуване. Има
европейски бенч марк по различните позиции, който може да бъде ползван. Не може в бедна България, където разходите
са за издръжка много по-ниски да имаме много по-високи средни разходи и по-високи цени по различните съставляващи.
При нас как се процедира? Компаниите казват имаме такива разходи и КЕВР определя такива цени, за да покрие тези
разходи. Принципа не трябва да бъде разходно покривен, а да се изхожда от определени средни цени за този вид
дейности сходни за ЕС“.
Заместник-председателя на БСК Камен Колев обясни, че „предложението е да се промени подхода – да се оценява разхода
за единица енергия и който може да се вмести в този разход на базата на бенч марк той да продава. Който не може, ясно
е – той трябва да напусне пазара. Тоест на единица енергия, а не на производител да се вижда какви са разходите“, като
стимула тук не е производителите да намаляват разходите, а търсенето на ефективност.
Протестите и оставка
Протестите и искането на оставката на председателя на КЕВР засега се отлагагат От думите на председателя на КРИБ Кирил
Домусчиев стана ясно, че отлагането ще е дотогава докато не се види има ли възможност за корекции. „Защото дори това,
което днес видяхме в КЕВР и научихме,е, че през годините се е създал и се извършва и в момента един узаконен грабеж.
Защото всичко това е облечено със закони на които господата от КЕВР чупат китки и казват ами ние сега нищо не може да
направим защото закона казва така. Но реално това е един узаконен грабеж и твърдо стоя зад думите си“, каза Домусчиев.
„Всичко зависи от това какво ще свършим с КЕВР през следващите 1-2 седмици. От това дали ще ни убедят в това, че
наистина са независим орган, който работи за обществото или са орган, който работи за енергийните монополи. Аз лично
съм разочарован от срещата, в смисъл не можахме да стигнем до никакви конкретни и по-сериозни решения“, обяви той.
Председателят на КРИБ се оказа по-скоро разочарован и не скри това от журналистите. „Общо взето, от тази среща
полезното беше, че научих, че КЕВР нищо не може да направи и не виждам капацитета за да го направи. Това е проблема“,
заяви той.
investor.bg
√ Бизнесът видя възможност за поевтиняване на тока за индустрията от 1 ноември
Основание да се преразгледа цената на тока е по-евтиният газ за последното тримесечие, признава регулаторът
Четирите национално представени работодателски организации - БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ са направили нови
предложения за намаляването на цената на електроенергията за индустрията от 1 ноември. Това е станало по време на
срещата с ръководството на енергийния регулатор, провела се този следобед.
Васил Велев от АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България) посочи като основание за намаляване на цената
на тока поевтиняването на природния газ през последното тримесечие на годината. Той отново посочи, че допълнителни
резерви има и по отношение на налагането на таксата "Задължения към обществото" и върху износа на електрическа
енергия. Националната електрическа компания (НЕК) трябва да ограничи изкупуването на скъпата енергия от
възобновяеми източници и от "американските" централи - AES Гълъбово и КонтурГлобал, допълни още той.
Работодателите предлагат и преразглеждане на модела на ценообразуване. В момента регулатора работи по т.нар.
"разходопокривен метод", тоест покрива направените от дружествата в сектора доказани разходи за регулаторния период.
Предложението на бизнеса е да бъдат определени разходи на единица енергия и който се вмести в него, да продава на
пазара. Това означава регулаторът да определя разход не за производител, а за единица енергия, обясни Камен Колев от
БСК (Българска стопанска камара).
Председателят на КРИБ (Конфедерация на работодателите и индустриалците в България) Кирил Домусчиев изказа своето
разочарование от проведените в КЕВР разговори, защото не са били постигнати никакви конкретни резултати и стойността
на таксата "Задължения към обществото" ще се запази, въпреки недоволството на бизнеса.
Според Домусчиев на КЕВР липсва административен капацитет и ресурс, за да върши своята дейност спрямо очакванията.
Той посочи, че работата на регулатора е "префактуриране на разходите", които Националната електрическа компания
прави при изкупуване на тока, а дори няма достъп до договорите, според които се определят преференциалните цени. За
Домусчиев в последните години в енергетиката е бил осъществяван "един озаконен грабеж".
"Както вървят нещата явно ще трябва да протестираме, защото нищо хубаво не ни очаква", каза още той и обвърза
поскъпването на електроенергията със свиването на износа през август. Домусчиев посочи и че конкретните протестни
мерки ще бъдат предприети след обсъждане между четирите организации.
"Всичко зависи от това какво ще свършим КЕВР в следващите една-две седмици и дали те ще ни убедят, че са независим
орган, който работи за обществото или са орган, който работи за енергийните монополи", посочи той в отговор на въпроса
дали работодателите са се отказали от искането си за оставката на председателя на регулатора Иван Иванов.
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Иванов отговори на тези нападки, като заяви, че регулаторът приема своите решения, спазвайки две основни изисквания
- изпълнение на законовите изисквания и защита на обществения интерес.
"Постарахме се да обясним на работодателите, че диспропорции, които са натрупани с десетилетия, не могат да бъдат
изчистени с едно ценово решение, още по-малко с една среща между комисията и работодателите", заяви още той.
Иванов допълни, че КЕВР ще разгледа предложенията на бизнеса, коментирайки че засега единственото основание да се
преразгледа цената на тока действително е намалението на цената на газа. "Други резерви към момента нито от страна на
работодателските организации, нито от страна на правителството, не бяха разкрити", обясни той.
mediapool.bg
√ По-евтиният газ е единственият резерв за сваляне цената на тока
Работодатели пак заплашиха със стачки, ако енергийният регулатор не върне тарифите на старите нива от
ноември
Единственото основание да се проведе ново разискване на цената на тока е намалението на цената на природния газ,
заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов след срещата с представители на
четирите национално представени работодателски организации по искането им тарифите на електроенергията да се
върнат на нивата от преди първи август.
Разговорът в сряда късния следобед приключи без съществен резултат и със заканата на председателя на Конфедерацията
на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев за нови протести на предприятията срещу цената на
тока. Той не пропусна да отправи поредни нападки срещу енергийния регулатор, обвинявайки го този път в липса на
административен капацитет за извършване на изискваната от комисията дейност.
Други резерви освен поевтинелия газ не видях нито от страна на работодателските организации, нито от страна на
правителството, каза след срещата Иван Иванов, чиято оставка организациите продължават да искат. Той увери, че
енергийният регулатор прави необходимите анализи по коректен начин и до края на месеца ще стане ясно дали е
възможно намаляването на таксата "задължение към обществото", заплащана и от бизнеса, и от бита за изкупуването на
произвежданата по ефективен начин електроенергия.
Заради намаляването на цената на природния газ от 1 октомври с близо 14 на сто, от същата дата КЕВР свали и тарифите,
по които НЕК изкупува произведения ток по комбиниран начин от топлофикациите. Това съответно ще намали разходите
на НЕК и може да доведе до минимално сваляне на такса "задължение към обществото", която от 1 август бе повишена
драстично.
"Постарахме се да обясним на работодателите, че диспропорции, които са натрупвани в продължение на десетилетия, не
могат да бъдат изчистени с едно ценово решение, а още по-малко да се решат с една среща между комисията и
работодателите”, коментира още регулаторният шеф.
От своя страна Домусчиев обяви, че КЕВР няма никакви възможности да направи нещо в сферата на енергетиката. "Тук
просто минава едно префактуриране на разходи, които има в НЕК и които идват от ВЕИ-та, американски централи, заводски
когенерации, топлофикации. Фактурират ги и ни ги пращат, а когато ги попитаме за договорите, никой не ги е виждал”,
заяви председателят на КРИБ, която в последните дни е разтърсвана от скандали заради искането за национализация на
двете американски ТЕЦ.
Явно ще трябва да протестираме, защото нищо хубаво не ни чака, каза още Домусчиев пред журналисти след срещата, но
не се ангажира със срок за новата стачка.
По думите му през годините се е създал и продължава да се извършва един узаконен грабеж в енергетиката. "Всичко това
е облечено със закони, на които господата от КЕВР чупят китки и казват: "Ние сега нищо не можем да направим, защото
законът казва така”. Но реално, това е един узаконен грабеж и твърдо стоя зад думите си”, заяви Домусчиев.
Той побърза да обвърже спада на износа през август, който идва за пръв път след седем месеца растеж, с цените на това.
"България, ако не изнася и не произвежда продукти с ДДС, какви работни места, какви инвестиции, какви данъци, за какво
да говорим? Единственото нещо, което расте в България е сивата икономика”, продължи Домусчиев.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев каза, че работодателите са внесли в
КЕВР разчетите си, според които токът за индустрията може да се върне на нивата отпреди 1 август и също се аргументира
с поевтинелия газ.
Ако държавата е приела да прави подарък на двете американски централи в комплекса "Марица изток", да го прави от
бюджета, а не от цената на тока, защото това прави българската индустрия неконкурентна, продължи Велев с нападки
срещу инвеститорите от САЩ.
Вестник Монитор
√ ГЕРБ ВКАРВА ЗАКОНОВИТЕ ПРОМЕНИ СЛЕД ИЗБОРИТЕ
Регистър вади истинските ВЕИ собственици
Бизнесът: 333 млн. лв. годишно е държавната помощ към US централите
ГЕРБ ще внесе промени в закона, с които ще бъдат извадени на светло истинските собственици на ВЕИ централите. С тях
ще бъде създаден регистър на собствениците на фотоволтаични паркови и на вятърни централи.
Законовите поправки ще бъдат внесени от шефа на енергийната комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев веднага след
изборите. Те бяха инициирани от четирите национално представени работодателски организации. Добрев обаче няма да
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внесе като промяна в закона искането им да се прекратяват договорите на ВЕИ централите, ако не предоставят исканата
информация, обясни той за „Монитор“.
Дискусионен ще бъде въпросът дали в регистъра ще може да фигурират физическите лица, собственици на ВЕИ централи.
Причината е, че голяма част от тях са
скрити зад офшорни компании
които не разкриват реалните си собственици. Точно такава схема се подозира и за олигарха Иво Прокопиев, за когото се
твърди, че един от най-крупните ВЕИ собственици у нас.
Разкриването на собствеността ще засегне и американските централи, ако се приеме изцяло искането на работодателите
за законовите промени. За тях разкриването на собствениците физически лица ще е много трудно, тъй като AES е публична
компания и всеки един ден тези лица се променят, обясни Делян Добрев.
Както „Монитор“ писа, от бизнеса настояват още да бъде забранена офшорната собственост, но не само във вятърните и
фотоволтаичните централи, но и във всички производители, чийто ток се изкупува задължително. В предложенията на
бизнеса фигурира и такова, според което всички поднадзорни на КЕВР фирми и всички компании с над 50% държавна
собственост трябва да разкриват финансова информация все едно са публични дружества на борсата. Предвиждат се и
мерки, с които на ВЕИ централите
ще им се отнема високата цена
ако ги хванат в злоупотреби. Става въпрос най-вече за фотоволтаиците, които по документи произвеждат и през нощта.
Междувременно шефът на КРИБ Кирил Домусчиев съобщи, че 333 млн. лв. на година е неправомерната държавна помощ
към американските ТЕЦ-ове „Тези 333 млн. лева, които България плаща, ще се увеличават през годините и всички
български граждани ще ги плащат“, коментира Домусчиев след среща с предсeдателя на представителството на
Европейската комисия в България Огнян Златев, съобщи „Фокус“. Срещата се проведе във връзка с жалбата, която
работодателите внесоха в ЕК преди месец за неправомерна държавна помощ, която се оказва на американските централи.
Правителството добре разбира, че тази каша е забъркана от предходни правителства и политици през годините. В случая
България разчита на подкрепата на ЕС, защото това, което е извършено, е едно престъпление. Неслучайно сезирахме и
прокуратурата", коментира Домусчиев. Той добави, че българското законодателство
не позволява развалянето на договорите
за американските централи. Държавната помощ към американските централи е неправомерна, защото не е нотифицирана
и е несъвместима с правото на ЕС. Няма такива директиви, които да позволяват държавата да оказва помощ за централи,
базирани на въглища, коментира шефът на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Велев съобщи още, че организациите ще предложат като обезпечителна мярка да се задържат плащанията над пазарната
цена на електроенергията към американските централи. В крайна сметка, когато се постанови неправомерна и
недопустима държавна помощ, парите над пазарната цена ще трябва да се връщат", обясни той.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник Труд
√ Нов режим при данък печалба
От догодина се въвежда нов ред за преотстъпване на корпоративен данък на фирмите, които инвестират в общини с висока
безработица - поне 25% над средната за страната. Това става ясно от правителствения проект за промени в Закона за
корпоративното подоходно облагане, внесен в Народното събрание.
Промените се налагат, защото Европейската комисия е одобрила нова схема за облекчението до 2020 г., мотивират се от
финансовото министерство. Според нея преотстъпването на данъка вече няма да става автоматично, а фирмите ще трябва
да кандидатстват пред Българската агенция за инвестиции (БАИ).
Компаниите, които искат да им бъде преотстъпен корпоративен данък за 2015 г., ще трябва да подадат формуляр за
кандидатстване в БАИ до края на февруари 2016 г. Ведомството ще трябва да даде одобрение за преотстъпване на данъка
до края на март догодина. Ако проектите са на стойност над 37,5 млн. евро, а само за общини от Югозападния регион - над
18,75 млн. евро, ще се иска разрешение и от Европейската комисия.
Изискванията към фирмите, които ще ползват облекчението, също се повишават. Целта е преотстъпеният данък да се
ползва за първоначални инвестиции - например създаване на нов производствен обект, увеличаване на капацитета на
съществуващи предприятия, разнообразяване на продукцията или съществена промяна в производствения процес.
Въвежда се и още една промяна, която трябва да гарантира, че облекчението ще се ползва за насърчаване на нови
инвестиции - направените разходи трябва да надвишават с поне 200% балансовата стойност на активите, които се
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използват повторно. В момента изискването се прилага само за данъчната им стойност. Друго условие е компаниите да
участват в инвестициите с поне 25% свои средства, а не да се ползва само преотстъпеният данък.
Предвидени са обаче и сектори, за които облекчението няма да може да се прилага. Това са транспорт, въгледобив,
стоманодобив, производство на синтетични влакна, рибарство и аквакултури и др.
√ "Мини Марица изток" закъсаха заради НЕК
Държавните „Мини Марица-изток“ имат спешна нужда от 58,5 млн. лева, за да продължат да работят, става ясно от
обществена поръчка на дружеството. Отделно компанията е натрупала 8,7 млн. лева задължения по ДДС.
Дружеството е отправило покана за финансиране към три банки - държавната Българска банка за развитие, Сосиете
Женерал Експресбанк и Юробанк България.
„В множеството комуникации, водени с централите в комплекса, забавянето в разплащането от тяхна страна винаги е било
конкретно обективирано с липсата на финансов ресурс в НЕК, с който да бъдат изплащани задълженията към
производителите на електрическа енергия, в това число и към централите в комплекса „Марица изток“, които пък са
основните клиенти на мините“, обясняват от дружеството.
От държавните мини уточняват, че в момента има реална заплаха за дейността им заради липсата на пари. Според
последната уговорка на американските централи „AES Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица изток 3“ с НЕК, тецовете ще
платят за доставяните им въглища едва след като държавната електрическа компания им плати тока.
Към момента американските централи дължат на „Мини Марица-изток“ близо 200 млн. лева. Дълг към добивното
дружество има и държавната ТЕЦ „Марица изток 2“, която обаче употребява по-малко въглища.
√ Връщат 70% от ДДС за яхти и джипове
Фирмите, които купуват джипове, яхти и самолети, ще си възстановяват само 70% от данъка, ако служат и за лично
ползване на собственика или служителите. Това предвиждат промени на кабинета в Закона за ДДС, внесени в парламента.
В мотивите се уточнява, че мярката ще се прилага след положително становище от Брюксел.
Само част от ДДС ще си връщат и компаниите при покупка на леки коли и имоти, които се ползват едновременно за
служебни и лични нужди. Все още обаче не е определена методиката, по която ще става това. Засега в законопроекта се
въвежда задължението тези компании да подават в НАП декларация, ако са придобили лека кола на стойност над 5000 лв.
или имот.
Вестник 24 часа
√ 0,1% дефлация за септември заради поевтиняване на горивата
Поевтиняването на горивата и туризма доведе до дефлация от 0,1% за септември спрямо август, съобщи Националният
статистически институт. Така от началото на годината намалението на индекса на потребителските цени е с 0,5 на сто. (Виж
графиката - бел. ред.)
През септември масовият бензин А95 е поевтинял със 7 на сто, а дизеловото гориво - с 6,6 процента. Още по-голямо - с 8%,
пък е намалението на цените на пропан - бутана за колите.
С приключването на туристическия сезон е отчетено поевтиняване от 14,7% на пакетите за почивка и пътуване. Само
хотелиерските услуги са с 9,5 на сто по-ниски цени. Значително поевтиняват и самолетните билети - с 12,2 процента.
При храните като цяло пък е отчетено поскъпване от 1,6% през септември. Най-голямо е увеличението на цените на
картофите - с 34,9%, и доматите - с 32,8 на сто. Дините и пъпешите са поскъпнали с 18,4%, а краставиците - с 10,2 на сто.
Все пак поевтиняване има и на някои храни, най-вече на сезонни плодове. Например гроздето е с 9,7% по-ниски цени,
ябълките - с 11,9%, морковите - с 5,8 на сто. Минимално поевтиняване от 0,1-0,2% има и на брашното, сиренето, олиото,
пилешкото и каймата.
През септември е регистрирано увеличение на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0,2 процента.
Въпреки дефлацията през септември на годишна база се завръща инфлацията.
Минимално с 0,1 на сто, е отчетено увеличение на цените през септември спрямо същия месец на 2014 г. То се дължи
изцяло на сезонни фактори През юли на годишна база имаше дефлация, а през август цените бяха без промяна.
Прогнозите на финансовото министерство също са за дефлация от 0,6 процента за цялата 2015 г. И те са заради по-ниските
цени на горивата. За следващата 2016 г. обаче очакванията са за инфлация от 1,8 процента.
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Вестник Капитал Daily
√ Правителството одобри програмата за рибарския сектор
Сега България очаква разрешението на ЕК, за да може да освободи ресурса от 113.5 млн. евро
Кабинетът одобри и изпрати за утвърждение в Брюксел втори вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР),
която ще се прилага в България в периода 2014 - 2020 г. Това се случи, след като първата версия, изпратена в ЕК, беше
върната с над 270 забележки в началото на годината. Коментарите на комисията акцентираха върху липсата за визия и
стратегия за развитието на сектора, но и на нестандартните предложения като това чрез нея да се подпомага развитието
на круизен туризъм. Така рибарската програма остана единствената, която все още не беше одобрена, а прекрояването й
отне близо девет месеца, с което закъснението на старта е вече почти две години.
Новите приоритети в рибарството
Бюджетът на ПМДР е 113.5 млн. евро, от които 88 млн. идват по линия на европейската подкрепа. Средствата ще бъдат
разпределени в шест приоритетни области и 23 мерки, като само две от областите са насочени към администрирането и
контрола на рибарския сектор, а не към бизнеса. По програмата ще могат да се правят подобрения на пристанищната
инфраструктура, финансиране е предвидено и за повишаване на защитата на застрашени видове и хабитати в "Натура
2000" и преминаване към биологично производство. Най-голям интерес се очаква да има към мерките за инвестиции и
модернизиране на аквакултурни стопанства, преработката и диверсифициране на дейностите извън търговския риболов
и подпомагането на нови производители. "Ако програмата тръгне, е много важно отварянето на мерките за бизнеса да се
случи още в първите месеци на годината, макар че това няма да е много лесно предвид документалната подготовка", казва
Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на рибни продукти. Той обяснява още,
че заради голямото закъснение вече има производители, които са направили инвестициите в строителството на
предприятия или в оборудване за своя сметка, и дали ще има загуби в края на периода зависи от управляващия орган и
колко бързо той ще подготви наредбите по мерките.
Повече за бизнеса
"Това е доста нелепа ситуация. За бизнеса да има ресурс, но той да не може да се ползва", казва Господинов.
Исканията, които Асоциацията на производителите на рибни продукти е поставила още през август, са при корекциите
преди изпращането на втората версия на програмата да се определи и по-голям бюджет за аквакултури (22% от общия на
ПМДР) и преработка (20% от средствата). "Неофициално получихме информация, че е имало разместване по мерките, и се
надяваме, че това се е случило", обяснява Господинов.
В съобщението, разпространено от Министерския съвет, се посочва, че за аквакултури и модернизация предвиденият
финансов ресурс е 36.21 млн. евро, или над 30% от целия бюджет на ПМДР. 25.5 млн. евро е финансирането по мерките
за подобряване на рибарската инфраструктура и диверсификация на дейностите, а 12.7 млн. евро са средствата за
преработка, създаване на организации на производителите и др. Йордан Господинов подчерта, че за разлика от зърнения
сектор рибарството произвежда и изнася продукти с добавена стойност и създава много работни места.
√ Еврофинансиране за социално предприемачество
През новия програмен период в ЕС ще се отпуснат повече средства за изпълнение на такива проекти
Една от основните цели на стратегията за растеж на Европейския съюз (ЕС) през следващото десетилетие - "Европа 2020",
е развитието на социалното предприемачество и утвърждаването му като бизнес модел, който генерира социална
стойност, допринася за постигането на интелигентен и устойчив растеж и същевременно спомага за намаляване на
бедността и социалното изключване. Поради тази причина през новия програмен период за цяла Европа са отпуснати
повече средства за финансиране на проекти на социални предприятия.
Социално предприемачество в България
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Законодателството, което урежда статута и регулира дейността на социалните предприятия в България, е слабо развито. В
него липсва легална дефиниция за социално предприятие, както и норми, уреждащи статута, формата и дейността на
социалното предприятие. Единственият законодателно регулиран тип предприятия са специализираните предприятия и
кооперациите на хора с увреждания.
Въпреки липсата на законова уредба практиката в България показва, че съществуват организации, които развиват социално
предприемачество и се самоопределят като социални предприятия. Няколко са моделите за социални предприятия, които
преимуществено се развиват от нестопански организации: като работодатели на хора от рискови социални групи, като
осъществяващи услуги в полза на такива целеви групи и извършващи социални дейности в най-широк смисъл.
Възможности за финансиране
През настоящия програмен период 2014 - 2020 социалното предприемачество в България ще се финансира по оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване", конкретно в процедура "Развитие на социалното предприемачество".
Целта на процедурата е да се улесни достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими
групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция. Дейностите трябва да са насочени към
осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия,
специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост. Очаква се да бъде
отворена през тази година и ще има бюджет от 15 млн. лв.
Програмите за териториално сътрудничество (ПТС) също предлагат много възможности за финансиране на социалното
предприемачество. В ПТС Гърция-България 2014 - 2020 една от тематичните цели и инвестиционни приоритети е
"Увеличаване на капацитета на социалните предприятия в трансграничния регион". Дейностите, за които бенефициентите
могат да кандидатстват, са:
- Подпомагане създаването и функционирането на социални предприятия, които предоставят иновативни решения и
популяризират пазара на труда и социалните услуги сред населението от трансграничния регион
- Подпомагане на социалния "франчайзинг", в т.ч. обмяна на бизнес модели между трансгранични социални предприятия
- Подпомагане развитието и изпълнението на методологии за наблюдение и оценка на социални, икономически и
природни въздействия върху развитието на трансграничния регион.
В ПТС Балкани-Средиземно море 2014 - 2020 ще се подпомага изграждането на мрежи за сътрудничество между социални
предприемачи от региона с цел утвърждаване на този икономически сектор и създаване на устойчиви работни места в
трансграничните региони.
В останалите териториални програми социалното предприемачество не е изнесено като отделен приоритет, но за сметка
на това включването на отделни социални целеви групи ще бъде приоритизирано при оценка на проекти. Такъв е случаят
например с трансграничната програма със Сърбия, където ще се финансират проекти в подкрепа на младежкото
предприемачество. В стратегията за Дунавския регион в България за новия програмен период един от основните
приоритети е интеграцията на хората в неравностойно положение.
Социалното предприемачество е засегнато и в рамковите програми на ЕС - програмата за научни изследвания и иновации
"Хоризонт 2020" и програмата за образование "Еразъм+", където са приоритизирани два основни аспекта на социалното
предприемачество – младежката заетост и обучението през целия живот. Допустими дейности са както анализи и развитие
на стратегии за справяне със съответния социален проблем, така и повишаване на професионалната квалификация на
младежи и други възрастови групи или на такива в неравностойно положение.
Социалното предприемачество е доказано ефективен инструмент за третиране на обществено значими социални
проблеми чрез бизнес дейности и организации в много европейски държави. В страни като Италия, Великобритания,
Белгия и Франция то вече представлява съществен сегмент от бизнеса и обществените нагласи към него са все попозитивни и подкрепящи.
Какъв е опитът в Европа
В Европа социалните предприятия са познати от години, но набират скорост едва след 2000 г., когато част от държавите членки на ЕС, започват да въвеждат правна дефиниция и характеристики на "социално предприятие". Във Великобритания
например предприятията, които искат да бъдат признати като социални, трябва да упражняват "бизнес със социална цел,
при който голяма част от печалбата се реинвестира в социалната мисия и структура". Във Финландия изискването е поне
30% от наетите работници да са с увреждания или трайно безработни.
Социалното предприятие е термин, който ще продължава да се разширява и развива. На този етап с него се характеризират
онези структури, организации и предприятия, които развиват стопанска дейност с главна цел постигане на социален ефект
и решаване на конкретен социален проблем. Този вид стопанска дейност може да се раздели на две основни форми:
- Предоставяне на услуги на хора в неравностойно положение като достъп до жилища, здравеопазване, помощ за
възрастни хора или лица с увреждания, грижа за деца, достъп до заетост и обучение
- Производство на стоки или услуги със социална цел, което включва социална и професионална интеграция чрез
средствата за достъп до заетост за хора в неравностойно положение, по-специално поради недостатъчна квалификация
или социални или професионални проблеми, водещи до изключване и маргинализация.
√ Илияна Цанова беше избрана за зам.-управител на фонда "Юнкер"
Кандидатурата на бившия служебен вицепремиер бе одобрена с 454 гласа в Европейския парламент
Бившият български служебен вицепремиер Илияна Цанова получи одобрението на депутатите от Европейския парламент
за поста заместник-управител на инвестиционния фонд на Европейския съюз. Фондът за 315 милиарда евро е известен
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още и като плана "Юнкер". В подкрепа на Цанова гласуваха 454 депутати. За управител на фонда с 381 гласа беше избран
австриецът Вилхелм Молтерер, който е бивш десноцентристки министър на финансите на страната си.
Преди днешния окончателен избор късно вечерта във вторник евродепутатите от икономическата и бюджетната комисия
на Европейския парламент (ЕП) подкрепиха номинацията на Цанова с 61 гласа "за", едва 7 "против" и 3 "въздържал се".
Одобрението за кандидатурата на българския специалист е била по-висока дори и от тази за предложения за поста
управляващ директор на фонда Вилхелм Молтерер (55 "за", 8 "против", 9 "въздържал се"). Цанова беше министър и
вицепремиер на България, отговарящ за управлението на европейските средства в две последователни служебни
правителства в периода 2013-2014 г., а в момента е директор европейско съфинансиране и финансов инженеринг в
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), където работи от 2006 г.
Избирането на управляващ екип е последната стъпка преди пускането в действие на инвестиционния план "Юнкер". Целта
да инициативата е в следващите три години да се мобилизират допълнителни публични и частни инвестиции в цяла
Европа, включително и в България, които да бъдат насочени към реализирането на проекти с голямо социално и
икономическо значение. Планът има за цел също така и да допринесе за развитието на малките и средните предприятия.
Основният елемент на плана е Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), за чието управление бяха избрани
Молтерер и Цанова. Фондът ще започне дейността си с първоначално финансиране от 16 млрд. евро от бюджета на ЕС и 5
млрд. евро от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Част от средствата ще бъдат предоставени чрез инструмента за
инфраструктурни проекти в ЕС "Свързана Европа".
Вестник Сега
√ Държавата ще възстановява само 70% от ДДС на фирмените автомобили
Този режим обаче ще се прилага след разрешение от ЕС, дотогава ще важат временни правила
Да се възстановяват само 70% от ДДС за фирмени автомобили, самолети и яхти, които ще се ползват и за лични нужди.
Това предлага Министерството на финансите в промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени в
парламента от Министерския съвет.
За предложената плоска удръжка от 30% от ДДС е нужно специално разрешение от ЕС. Докато то се получи, фирмите ще
бъдат принудени да следват други временни правила с подаване на декларации и ежемесечно отчитане на дела за лично
ползване. Така хиляди компании трябва да привеждат дейността си към сложен режим, който ще бъде променен след
броени месеци.
Целта на промените е да се ограничат масовите злоупотреби с възстановяване на ДДС през фирмени покупки за лично
ползване. Първоначалните текстове обаче предизвикаха сериозни критики заради ниския праг за деклариране пред НАП
на тези активи - 700 лв., и заради идеята фирмите сами да изработват методика, по която да изчисляват какъв е делът за
лично ползване. Затова бяха основно преработени. Сега става ясно, че държавата отново не е готова с предложение за
трайно уреждане на проблема.
Както "Сега" писа, специалният режим за възстановяване на ДДС все пак ще важи само за два вида активи с ползвано право
за възстановяване на ДДС - превозни средства с данъчна основа над 5000 лв. и недвижими имоти. Компаниите ще са
длъжни да декларират пред НАП всички подобни активи, които се ползват и за лични, и за бизнес нужди. Не е ясно каква
точно ще бъде методиката за определяне на дела за лично ползване, която временно ще се прилага. Тя трябва да се
одобри със заповед на финансовия министър. При автомобилите като критерий може да се използват изминати
километри, а при имотите - дни или площ за лично ползване.
В декларацията си пред НАП фирмата трябва да приспадне този процент от данъчната основа, върху която е ползвано
правото за възстановяване на ДДС. Така върху тази част фирмите ще дължат данък, който ще се начислява ежемесечно,
докато продължава смесеното ползване на актива. Този срок не може да бъде по-дълъг от 5 години за коли и 20 г. за имоти.
Режимът ще важи и за заварените случаи, като за тях е поставен краен срок за деклариране - 29 февруари 2016 г. Фирмите,
които не подадат декларациите и бъдат хванати от данъчните, че ползват активите за лични нужди, ще дължат данъка на
100%.
При положително решение от ЕС при големите автомобили (от 6 до 8 места), яхтите и самолетите ще се прилага коренно
различен режим. За тях държавата ще удържа твърд дял от 30% от ДДС-то и ще възстановява само 70%. Според експерти
при този подход изискването за последващо деклариране и определяне на дял за лично ползване би отпаднало. Подобни
практики съществуват в други европейски страни като Испания например, която удържа 50% от ДДС-то при покупки на
превозни средства за смесено ползване. Как точно обаче ще се прилага този облекчен от гледна точка на администриране
режим и дали би засегнал и вече закупени активи не е ясно, защото законодателството ще се нагажда впоследствие. Не е
ясно и как ще се процедира с недвижимите имоти.
ДАНЪЧНИ ПРОМЕНИ
Кабинетът предлага промени и в други данъчни закони. С изменение в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
България ще прилага практиката на обратно начисляване на ДДС при зърнени и технически култури за максимално
позволения срок - до 2018 г. В настоящите редакции това бе позволено до края на 2015 г. Обратното начисляване на ДДС
се прилага за рискови стоки и ограничава злоупотребите с точене на данъка по веригата. С промени в Закона за
корпоративното подоходно облагане се въвеждат нови правила за ползване на данъчни отстъпки от фирми, работещи в
региони с висока безработица. В Закона за местните данъци и такси се предлага и облагане на земеделски имоти в рамките
на населените места с имотен данък, когато не е било сменено предназначението им.
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√ 20 хил. безработни са започнали работа през септември
20 хил. българи от бюрата по труда са започнали работа през септември, а официалната безработица е паднала минимално
с 0.1 пункта до 9.2%. Това съобщиха от Агенцията по заетостта. Нивото на безработицата намалява за шести пореден месец,
като през септември раздвижването на пазара на труда се дължи основно на търсенето на учители и педагози. Затова и
започналите работа са с над 4800 спрямо август.
На годишна база безработицата е по-ниска с 1.3 на сто и в бюрата по труда са записани с 42 600 души по-малко. През
септември регистрираните са близо 303 хил. души. Това е най-голямото намаление за септември от 2008 г. насам, хвалят
се от АЗ.
В бюрата по труда са заявени 16 479 места в реалния сектор, с 1240 места повече от август. Най-много свободни работни
места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (4080), от административни и
спомагателни дейности (2894), от образованието (2523), от търговията (1850), от строителството (791 места) и др.
Въпреки общото подобрение на пазара на труда ситуацията с една от уязвимите групи се влошава, показва анализът на
агенцията за полугодието. Продължително безработните се увеличават - хората без работа над една година са с над 16
хил. повече и вече надхвърлят 43 на сто от всички - 150 хил. към юни. От тях близо 80 хил. българи нямат работа повече от
2 години и те също са се увеличили с над 10 хил.
Списание Мениджър
√ 715 лв. е осигурителният доход
Средният осигурителен доход за август е 714,91 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Това е с 0,66
лв. по-малко спрямо предходния месец.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2014 г. до 31 август 2015 г. е 711,07 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на
новоотпуснатите пенсии през месец септември 2015 г.
√ Дефлация през септември
През септември в страната е отчетена дефлация от 0,1%. От началото на годината инфлацията е на минус 0,5 на сто, а
годишната инфлация за септември 2015 г. спрямо септември 2014 г. е 0,1%. Средногодишната инфлация за периода
октомври 2014 - септември 2015 г. спрямо периода октомври 2013 - септември 2014 г. е минус 0,1%, показват данни на
Националния статистически институт (НСИ).
През август 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както
следва:
За месец най-много са намалели цените на:
 развлечения и култура - с 5,3%;
 транспорт - с 4,6%;
 облекло и обувки - с 0,6%;
 ресторанти и хотели - с 0,5%;
 съобщения - с 0,1%.
Увеличили са се цените на:
 образование - с 1,9%;
 хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1,6%;
 разнообразни стоки и услуги - с 0,3%;
 здравеопазване - с 0,2%;
 жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,2%;
 алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1%.
Без промяна са останали цените на:
 жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома.
През септември са намалели цените на следните хранителни стоки: ябълки - с 11,9%, грозде - с 9,7%, моркови - с 5,8%, зрял
лук – 5,3%, пипер - с 1,4%, оцет – 1,3%, сол - с 1,2%, месо от едър рогат добитък - с 1,1%, чесън – 1,1% и други.
Увеличили са се цените на: картофи - с 34,9%, зеле - с 19%, дини и пъпеши - с 18,4%, домати - с 32,8%, листни зеленчуци - с
14,4%,краставици - с 10,2%, цитрусови и южни плодове - с 4,1%, захар - с 2,9%, пресни зеленчукови подправки - с 1,5%, яйца
- с 1,1%, бира - с 0,9% и други.
През септември 2015 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при:
комплексни услуги за почивка и туристически пътувания - с 14,7%, пътнически въздушен транспорт - с 12,2%, услуги по
краткосрочно настаняване - с 9,5%, автомобилен бензин А95Н - със 7%, дизелово гориво - с 6,6%, автомобилен бензин А98Н
- с 6,4%, течни горива за битови нужди – 6,3%, газообразни горива за битови нужди – 3%, покупка на автомобили втора
употреба - с 2,8%, обувки - с 1,7%,%, мебели - с 1,5%.
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите са се увеличили цените на: цигари – свързани с
образованието - с 1,9%, кина, услуги, театри и други - с 1,8%, козметични продукти - с 1,7%, въглища и дърва за отопление
- с по 1,1%, хладилници - с 1,1%, продукти и препарати за почистване - с 0,6%, автомобилни гуми - с 0,6% и други.
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През септември 2015 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0,2%.
Цените на лекарските услуги са се увеличили с 0,1%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището от
предходния месец.
Според европейската методология (хармонизиран индекс на потребителските цени) през септември в сравнение с август
потребителските цени намаляват с 0,8%. Инфлацията от началото на годината (септември 2015 г. спрямо декември 2014 г.)
е минус 0,9%, а годишната инфлация за септември 2015 г. спрямо септември 2014 г. е минус 0,9%. Средногодишната
инфлация за периода октомври 2014 - септември 2015 г. спрямо периода октомври 2013 - септември 2014 г. е минус 1,3%.
Цените в малка потребителска кошница (100-те социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги, необходими на
най-бедните 20% от домакинствата) за месец са се увеличили с 1,1%.
Цените в малката кошница за един месец са се променили по следния начин:
 хранителни продукти - увеличение с 1,9%;
 нехранителни стоки - увеличение с 0,3%;
 услуги - цените остават на равнището от миналия месец.
investor.bg
√ Безработицата се понижава до 9,2% през септември
Това е шести пореден месец, в който безработицата в страната намалява, отчита Агенцията по заетостта
За шести пореден месец регистрираната безработица в страната продължава да намалява, отчита Агенцията по заетостта.
Равнището на безработицата през септември намалява спрямо август с 0,1 процентни пункта до 9,2%. На годишна база
нивото на показателя е по-ниско с 1,3 процентни пункта.
Продължава тенденцията към подобряване на показателите на първичния пазар на труда, която се изразява в по-големия
брой заявени работни места в бюрата по труда и постъпилите на работа безработни в реалната икономика.
В бюрата по труда през септември са регистрирани 302 775 безработни, или с 4 046 лица по-малко спрямо август. На
годишна база безработните са значително по-малко – с 42 600 лица, което е най-голямото намаление за месеца от 2008 г.
насам.
Регистрираните младежи без работа до 29 години са 46 197 души и представляват 15,3% от всички безработни. Спрямо
август те са намалели с 643 лица. В сравнение със същия месец на 2014 г. младежите до 29 години без трудова заетост
намаляват значително – с 13 154 лица.
На работа през този септември са постъпили общо 19 999 безработни. Те нарастват значително в сравнение с август – с 4
828 лица. Увеличението през този период се дължи, както и през предходните години, на началото на учебната година –
търсене и назначаване на работа на кадри в сферата на образованието.
При постъпилите на работа на първичния пазар се наблюдава нарастване с 256 лица на годишна база.
Започналите работа на първичния пазар безработни са 17 952 лица. Чрез субсидирана заетост през септември са постъпили
на работа 2 047 лица. По програми за заетост са започнали работа 662 лица, а по насърчителни мерки от Закона за
насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – 361 лица. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР)
са постъпили на работа 1 024 безработни лица.
В бюрата по труда са заявени 16 479 работни места в реалния сектор, с 1 240 места повече в сравнение с август. Най-много
свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда идват от преработващата промишленост (4 080 места), от
административни и спомагателни дейности (2 894 места), от образованието (2 523 места), от търговията (1 850 места).
През септември сектори като строителството и хотелиерството и ресторантьорството са заявили значително по-малко
вакантни места – съответно 791 и 686 места. Следват заявените позиции от държавното управление (516 места), от
операциите с недвижими имоти (515 места), от селското, горското и рибното стопанство (515 места) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 606 работни места, а по схеми на ОП РЧР – 1 866 работни места.
√ Индексиране на пенсиите с 2,5% предвижда проектобюджетът на ДОО за 2016 г.
Таванът на пенсиите остава 910 лв.
Индексиране на пенсиите с 2,5 на сто предвижда проектобюджетът на Държавното обществено осигуряване /ДОО/, който
ще бъде разгледан утре от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Разходите за пенсиите догодина ще
достигнат 9,9 на сто от брутния вътрешен продукт, съобщава БНР.
Разходите на Държавното обществено осигуряване за 2016 година се залагат в размер на 10 милиарда и 37 милиона лева,
от тях 8,7 милиарда лева ще отидат за изплащане на пенсии. Индексацията по швейцарското правило ще е с 2,5 от 1-ви
юли 2016 година. От тогава минималната пенсия за стаж и възраст ще нарасне от 157,44 лева на 161,38 лева. Социалната
пенсия за старост от 115,15 лева ще стане 118,03 лева също от първи юли.
Таванът на пенсиите няма да нараства. Ще остане 910 лв. Няма да се вдига и максималният осигурителен доход.
В документа се залага увеличение в броя на пенсионерите спрямо тази година. По прогнози те ще са 2 186 000 или с 12 000
повече от тазгодишните.
Променя се обаче минималният осигурителен доход за земеделските производители. Той ще нарастне с 30 лева и ще стане
330 лева.
Държавата не залага да увеличава размера на обезщетението за гледане на малко дете. Той ще остане 340 лева. Не се
променя и срокът за изплащането му. Без промяна ще остане и минималният размер на дневното обезщетение за
безработица 7,20 лева.
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От общите разходи, които надхвърлят 10 миларда лева се планира като приходи от осигуровки да бъдат събрани 4 980 000
000 лева, което е с 210 000 000 повече от тазгодишните разчети.
√ Държавата ще връща 70% от ДДС на фирмените автомобили
Режимът ще се прилага след разрешение от ЕС, дотогава ще важат временни правила
Да се възстановяват само 70% от ДДС за фирмени автомобили, самолети и яхти, които ще се ползват и за лични нужди.
Това предлага Министерството на финансите в промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени в
парламента от Министерския съвет.
За предложената плоска удръжка от 30% от ДДС е нужно специално разрешение от ЕС. Докато то се получи, фирмите ще
бъдат принудени да следват други временни правила с подаване на декларации и ежемесечно отчитане на дела за лично
ползване. Така хиляди компании трябва да привеждат дейността си към сложен режим, който ще бъде променен след
броени месеци.
Целта на промените е да се ограничат масовите злоупотреби с възстановяване на ДДС през фирмени покупки за лично
ползване. Първоначалните текстове обаче предизвикаха сериозни критики заради ниския праг за деклариране пред НАП
на тези активи - 700 лв., и заради идеята фирмите сами да изработват методика, по която да изчисляват какъв е делът за
лично ползване. Затова бяха основно преработени. Сега става ясно, че държавата отново не е готова с предложение за
трайно уреждане на проблема, пише в. „Сега”.
Специалният режим за възстановяване на ДДС все пак ще важи само за два вида активи с ползвано право за
възстановяване на ДДС - превозни средства с данъчна основа над 5000 лв. и недвижими имоти. Компаниите ще са длъжни
да декларират пред НАП всички подобни активи, които се ползват и за лични, и за бизнес нужди. Не е ясно каква точно ще
бъде методиката за определяне на дела за лично ползване, която временно ще се прилага. Тя трябва да се одобри със
заповед на финансовия министър. При автомобилите като критерий може да се използват изминати километри, а при
имотите - дни или площ за лично ползване.
В декларацията си пред НАП фирмата трябва да приспадне този процент от данъчната основа, върху която е ползвано
правото за възстановяване на ДДС. Така върху тази част фирмите ще дължат данък, който ще се начислява ежемесечно,
докато продължава смесеното ползване на актива. Този срок не може да бъде по-дълъг от 5 години за коли и 20 г. за имоти.
Режимът ще важи и за заварените случаи, като за тях е поставен краен срок за деклариране - 29 февруари 2016 г. Фирмите,
които не подадат декларациите и бъдат хванати от данъчните, че ползват активите за лични нужди, ще дължат данъка на
100%.
При положително решение от ЕС при големите автомобили (от 6 до 8 места), яхтите и самолетите ще се прилага коренно
различен режим. За тях държавата ще удържа твърд дял от 30% от ДДС-то и ще възстановява само 70%. Според експерти
при този подход изискването за последващо деклариране и определяне на дял за лично ползване би отпаднало. Подобни
практики съществуват в други европейски страни като Испания например, която удържа 50% от ДДС-то при покупки на
превозни средства за смесено ползване. Как точно обаче ще се прилага този облекчен от гледна точка на администриране
режим и дали би засегнал и вече закупени активи не е ясно, защото законодателството ще се нагажда впоследствие. Не е
ясно и как ще се процедира с недвижимите имоти.
√ Брюксел прие програма за 111 млн. евро за насърчаване на аграрния износ
Целта е да бъдат подпомогнати основно производители на млечни продукти и месо
През 2016 г. европейските производители ще се възползват от програми на стойност 111 млн. евро за намиране на нови
пазари и насърчаване на потреблението в и извън ЕС, съобщи Европейската комисия.
Програмата "Enjoy, it's from Europe" (Насладете се, това е от Европа) има за цел да насърчи фермерите да пробият или да
се утвърдят на международните пазари. Друга цел е да се повиши осведомеността на европейските потребители за
усилията, полагани от земеделците.
Бюджетът на ЕС за насърчаване на износа на агропродукция се увеличава от 61 млн. евро през 2013 г. на 200 млн. евро,
предвидени за 2019 г. Според новите правила равнищата на съфинансиране от ЕС ще се повишат от 50 на 70-80% (до 85%
за Гърция и Кипър).
В същото време националното съфинансиране отпада, за да има еднакви условия в страните членки.
Програмата за 2016 г. е насочена към подбрани страни извън ЕС, където има най-висок потенциал за растеж, най-вече в
сектори с особено сложна пазарна ситуация като производството на мляко и млечни изделия и на свинско месо.
30 млн. евро от общата стойност на пакета за подкрепа на стойност 500 млн. евро, обявен в началото на септември от
комисаря по земеделие Фил Хоган, са предназначени специално за мерки за насърчаване в тези два сектора.
„Производството на европейското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост няма равно на себе си на
световния пазар. Износът на такава продукция от ЕС, който е на стойност 110 млрд. евро, създава работни места и растеж
в селските райони на Европа“, коментира днес Хоган.
Той препоръча през следващите месеци да бъде проведена дипломатическа офанзива и търговските мисии да открият
нови възможности за производителите от ЕС.
Пакетът от 111 млн. евро за 2016 г. предвижда увеличение на помощта за информационни и рекламни кампании, както и
нова европейска стратегия за насърчаване, която трябва да постигне увеличаване на броя на програмите, насочени към
трети страни, както и на многонационалните програми (програми на организации от няколко страни членки).
Ще бъде разширена гамата продукти, които ще се промотират и ще се включат нови производители на хляб, паста или
шоколад.
Проектите ще се одобряват на един етап в Комисията – така ще се прескочи подборът в страната членка.
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Кои са перспективните пазари?
От сайта на ЕК става ясно, че за промоции на вътрешния пазар са предвидени 26 млн. евро, а за реклама на европейската
селскостопанска продукция в трети страни - 68 млн. евро. Програмите са фокусирани върху Китай, Япония, Южна Корея и
митническата територия на Тайван, САЩ, Канада, Централна и Южна Америка, Карибския регион.
Ще има и програми в Югоизточна Азия: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, Филипините, Сингапур,
Тайланд, Източен Тимор и Виетнам, програми в Африка и Близкия изток.
14 млн. евро са предвидени за многонационални програми. В случай на сериозни смущения на пазара са предвидени 3
млн. евро.
epicenter.bg
√ Лукарски: Въвеждането на новите технологи е задължително
Министърът на икономиката Божидар Лукарски участва заедно с други членове на кабинета в 4-ата среща на ЕС и
Югоизточна Европа, организирана от сп. The Economist
Постоянното въвеждане на нови технологии и иновативни продукти и услуги е задължително условие за подобряване на
конкурентоспособността, повишаване производителността на труда и доходите. Това заяви министърът на икономиката
Божидар Лукарски, който участва в 4-ата среща на ЕС и Югоизточна Европа, организирана от сп. The Economist, съобщиха
от пресцентъра на икономическото министерство.
Това важи с особена сила за индустрията, допълни той. По думите му производственият сектор у нас има значителен
потенциал за развитие и генериране на добавена стойност и нови работни места.Лукарски подчерта, че изключително
важно условие за реализирането на този потенциал е запазването на макроикономическата и фискална стабилност,
благодарение на която България успя да премине през най-тежките моменти на кризата.
Важна предпоставка за постигането на ускорен икономически ръст според министър Лукарски е и привличането на
инвестиции в сектори с висока добавена стойност.
“България е идеално място за установяване на производство. Усещането е, че има стабилност, благоприятно данъчно
облагане и ако има проблем винаги намираме начин правилата да бъде приложени съгласно буквата на закона. Има
положително отношение към инвеститорите”, заяви Стаматиос Теодоропулос, председател на Гръцкия бизнес съвет в
България.
Събитието се провежда на 14 и 15 октомври в София Хотел Балкан. В работата на форума участват и други членове на
правителството.
√ На годишна база: НСИ отчете слаба инфлация от 0,1% за септември
От началото на годината обаче има дефлация от 0,5 на сто
Националният статистически институт (НСИ) отчете слаба инфлация през септември – спрямо септември миналата година
тя е 0,1%. От началото на годината (септември 2015 г. спрямо декември 2014 г.) обаче има дефлация от 0,5 на сто.
Средногодишната инфлация за периода октомври 2014 - септември 2015 г. спрямо периода октомври 2013 - септември
2014 г. е минус 0,1%.
През септември 2015 г. е отчетено поскъпване спрямо предходния месец на храни и безалкохолни напитки с 1,6 на сто,
както и намаление с 0,6% на цените на облеклото и обувките.
През разглеждания месец са поскъпнали цигарите - с 0,1%, въглища и дърва за отопление - с по 1,1 на сто, хладилници - с
1,1%, отоплителни уреди и климатични инсталации - съответно с 1,3 и 0,9%, автомобилни гуми - с 0,6%, услуги в ресторанти,
кафенета и заведения за бързо хранене - с 0,2%, кина, театри и други - с 1.8%, услуги, свързани с образованието - с 1,9%,
козметични продукти - с 1,7% и др.
Регистрирано е увеличение на цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти с 0.2%. Цените на лекарските
услуги са се увеличили с 0,1%, а тези на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.
√ Въвеждат данък „уикенд“ за коли на семейните фирми, забраняват плащанията в брой над 5000 лв.
Храмовете, манастирите и молитвените домове няма да плащат такса смет, ако не развиват търговска дейност
Ако служебен автомобил или имот се използва и за лични нужди, данък добавена стойност (ДДС) може да бъде
възстановяван до 70%. Това предвижда проектът за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане на
Министерски съвет, който вече е внесен в деловодството на Народното събрание.
Новите текстове на практика променят и Закона за ДДС, като новото правило ще важи в случаите, когато данъчната основа
при придобиването надвишава 5 000 лв.
Според исканите от правителството промени, текстовете ще важат само за автомобили, в които броят на местата за сядане,
без това за водача, не превишава осем. В момента леките коли, в които има до 5 места, не ползват данъчен кредит.
Новото правило при възстановяването на ДДС ще важи и за въздухоплавателни средства, като всяка компания ще бъде
задължена да докаже, че използването на актива е само за служебни цели.
В промените в Закона за корпоративното подоходно облагане се предлага регламентираният праг за ограничение на
плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. Вносителят посочва, че по този начин ще се ограничи
„сивата икономика“. „Предлаганото допълнително ограничаване на плащанията в брой чрез промяна в Закона за
ограничаване на плащанията в брой е в съответствие с наложилата се практика в държавите - членки на Европейския съюз,
където прагът за ограничаване на плащанията в брой е в диапазон от 2000 до 3000 евро”, твърдят от правителството.
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Предложението е плащанията на територията на страната да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна
сметка, когато са:
-на стойност, равна на или надвишаваща 5000 лв.;
-на стойност под 5000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава
5000 лв.
Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна
на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ.
Друго предложение е свързано с прецизиране на разпоредбата в чл. 71А, относно освобождаване от такса за битови
отпадъци както на храмовете, молитвените домове и манастирите, така и на поземлените имоти, върху които са
построени-собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, като освобождаването от такса е при
условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност. Промяната
е във връзка с неправилното тълкуване и прилагане на закона, пишат вносителите.
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