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Вестник 24 часа 
 
√ Без данъци “градинка” и “уикенд”, до 10 000 лева плащане в брой 
Двата нови данъка, станали популярни като данък “градинка” и “уикенд”, отпаднаха при второто четене на закона за 
корпоративното подоходно облагане в бюджетната комисия. Против двата налога в бюджетната комисия гласуваха 
депутатите от ДПС, БСП, РБ, БДЦ, ПФ и АБВ, след повече от 2 часа бурни спорове. 
Данък “уикенд” предвиждаше за фирмени джипове, яхти, самолети и други активи, държавата да възстановява 30% по-
малко ДДС, ако те се използват за лични нужди от собственика, роднини или служители. За автомобилите с до 5 места на 
стойност над 5000 лв. и за имотите се предвиждаше по-ниският процент на възстановяване на ДДС да става по специална 
методика, която отчита колко се ползват за бизнес и колко за лични цели. 
Комисията по бюджет отхвърли и въвеждането на данък “градинка”. Предложението за него беше нивите, които се 
намират в строителните граници на населените места, но още се водят земеделска земя, от догодина да плащат имотен 
данък. Не бе прието компромисно предложение на шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова данък да има само 
за нивите с данъчна оценка над 1680 лв. Надделя мнението, че изобщо не трябва да се въвежда такъв налог. 
Третото изненадващо решение на комисията бе и това за двойно по-ниското смъкване на тавана за плащанията кеш. 
Първоначалното предложение на финансовото министерство бе да се забрани плащане в брой на суми над 5 хил.лв. 
Комисията одобри плавно падане и сложи летвата на 10 хил.лв. 
 
√ 4,6 млрд. лева и ще извадят бедните райони от мизерията 
Сред мерките - нулеви ставки за бизнеса 
Стипендии срещу връщане по родните места 
5 нови ГКПП, път от Петрич до Царево 
4,6 млрд. лв. до 2020 г. могат да съживяват изостаналите райони на България - от Северозапада, през Родопите, Странджа-
Сакар, пограничните и планинските райони. 
Това предвижда Целенасочена инвестиционна програма, която министерството на регионалното развитие публикува за 
обществено обсъждане. Има и “банка” с идеи до 2027 г., с които програмата набъбва до над 6 млрд. Тя е за 148 общини, 
29,2% от населението и 53,7% от територията на страната. 
В мерките за бизнеса в тези райони се предвиждат нулеви данъчни ставки, субсидии за лихвите по инвестиционни кредити 
(минимум 30, максимум 50%), целеви инвестиционен фонд за безлихвени кредити за малките и средните предприятия. 
Освен тях на фокус са изграждане на икономически и индустриални зони, бизнес инкубатори, логистични паркове в 
изостаналите и обезлюдяващи се райони. 
Така за Северозапада за нулевата данъчна ставка за бизнеса са записани нужди от 100 млн. лв. 50 млн. от тях за субсидията 
за лихви върху заеми и 50 млн. лв. за инвестиционния фонд. 
За да се задържат младите по родните им места, ще се дават стипендии срещу ангажимент за завръщане. За 
Северозападна България се заделят 50 млн. лв., за район “Родопи” - 30 млн. лв. 
Млади квалифицирани кадри ще получават безплатни жилища. Например - за Северозападния район са записани 1000 
жилища, по 500 са предвидени за Странджа-Сакар и Родопите. 
Документът е писан след проучване на чуждия и българския опит. Идеята за субсидии за лихвите върху заемите например 
е от Турция. В българския опит пиронът е републиката на младостта Странджа-Сакар от 80-е години на миналия век. В 
документа е записано, че “въпреки провала ѝ соцпрограмата е най-успешната целенасочена програма, защото интегрира 
икономически, финансови и социални мерки”. 
Акцентите в инфраструктурата за Северозападна България са изграждане на скоростния път Видин-София, модернизиране 
на жп линията Видин-Мездра-София, довършване на магистрала “Хемус”. Само те обаче ще струват 2,46 млрд. лв. В 
“банката” за идеи до 2027 г. са набелязани 2 моста на Дунав, тунели под Петрохан и Беклемето, нова жп линия от Сърбия, 
изграждане на язовир “Черни Осъм”. 
За район “Родопи”, който обхваща изцяло областите Смолян, Кърджали и части от други 5 области, се предвиждат общо 
1,035 млрд. лв. В инфраструктурата им предстои изграждане на 3 нови ГКПП-та и откриване на други 2. Ще се ремонтират 
и разширяват 594 км пътища за 306 млн. лв., включени в така наречената “Южна тангента” от Петрич до Царево. 
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Вестник Капитал Daily 
 
√ AES е готова на острочка за дълговете на НЕК 
Компанията има одобрение на банките кредиторки за сключване на споразумение до края на годината 
ТЕЦ "AES Марица-изток 1" е готова да удължи срока за финализиране на споразумението с Националната електрическа 
компания (НЕК), което изтича в края на ноември. То предвижда намаление на цената за разполагаемост (поддържане на 
мощностите в готовност за работа) на централата с 14%, ако НЕК изплати просрочените си задължения, които към момента 
са близо 600 млн. лв. Това заяви Оливие Маркет, изпълнителен директор на AES за България. От думите му обаче стана 
ясно, че компанията има одобрение на кредитиорите си за удължаване на споразумението с НЕК до края на годината. 
Освен към AES държавното дружество има просрочени плащания и към другата частната централа в Маришкия басейн – 
ТЕЦ "KoнтурГлобал Марица-изток 3", с което общите задължения към тях доближават 1 млрд. лв. Оттам обаче не бяха 
открити за коментар. 
Средствата трябваше да бъдат осигурени със заем, който Българският енергиен холдинг, част от който е НЕК, се надяваше 
да осигури до средата на ноември. През миналата седмица стана ясно, че нито една банка не иска да отпусне търсения 
заем в размер на 650 млн. евро без държавна гаранция. Така холдингът се принуди да прекрати процедурата и да започне 
пряко договаряне с всяка една от 12-те банки, които са проявили интерес. 
Рано е за план Б 
Оливие Маркет изяви увереност, че БЕХ все пак ще успее да осигури парите, за да може НЕК да разплати задълженията си. 
"Рано е да се мисли за план Б", посочи той. По думите му техническо закъснение в рамките на 2-3 седмици няма да бъде 
проблем за кредиторите на компанията. Ако обаче БЕХ не успее да договори средствата до края на годината, AES ще трябва 
да положи повече усилия да убеди банките за удължаване на споразумението. 
На какво още се разчита 
От АЕS разчитат, че правителството е предприело правилните мерки за стабилизиране на сектора, имайки предвид 
последните законодателни промени в тази насока. В тази връзка от компанията смятат, че създаването на фонд "Сигурност 
на електроенергийната система", в който ще се събират средствата от продажбата на квоти за вредни емисии и 5% от 
приходите от производство на електроенергия, е правилна стъпка за подобряване на финансовото състояние на НЕК. 
Инвестиция без държавна помощ 
От компанията смятат, че не са получили неправомерна държавна помощ за инвестицията си, посочвайки, че проектът е 
подкрепян от всички правителства от 2001 г. насам. Те допълниха, че през 2002-2003 г. пазарните прогнози са сочели, че 
електроенергийният сектор се нуждае от нови 500 - 600 мегавата производствени мощности. Според Маркет развалянето 
на дългосрочните договори за изкупуване на електроенергията, сключени с НЕК, няма да е от полза за България. 
Въглища ще има 
Доставките на въглища през този зимен период са подсигурени за централите в Маришкия басейн, увериха от АЕS. Причина 
за подобно притеснение имаше заради изказвания от страна на "Мини Марица-изток", че са в много тежко финансово 
състояние заради забавените плащания към нея. Част от споразумението с американските централи предвижда, след като 
НЕК изплати задълженията си към тях, те да се разплатят и с мините. Само AES дължи да минното дружество 120 млн. лв., 
а към средата на година забавените плащания към него бяха общо за 258 млн. лв. Според финансовия директор на AES 
Иван Цанков за "Мини Марица-изток" е много важно да осигурят финансов ресурс за инвестиционната си програма за 2016 
г., защото в противен случай добивът на въглища за следващата зима наистина може да бъде застрашен. 
 
Вестник Сега 
 
√ Депутатите единодушно отхвърлиха данък "уикенд" и данък "градинка" 
Фирмите няма да декларират всички имоти и коли, които се ползват и за лични нужди 
Внесените от Министерския съвет промени в основния пакт от данъчни закони не бяха приети на второ четене от 
парламентарната комисия по бюджет и финанси. След тежко заседание, продължило до късно снощи, депутатите 
отхвърлиха двете най-спорни предложения - за облагане на фирмени автомобили и имоти с ДДС, когато те се ползват и за 
лични нужди, както и въвеждането на данък върху земеделските имоти в населени места. Това са така наречените данък 
"уикенд" и данък "градинка". Не се прие и занижаването за плащанията в брой от 15 хиляди на 5 хиляди лева. Новата 
"летва" ще бъде 10 хиляди лева. Това е второто орязване на пакета с данъчни промени, който претърпя драстични 
редакции още при общественото му обсъждане. 
Както "Сега" писа, въвеждането на специален режим за деклариране на фирмени автомобили и имоти със смесено 
ползване за целите на ДДС претърпя поредица от промени. Първо се предвиждаше компаниите да декларират в НАП 
всички активи със стойност над 700 лв. с ползван данъчен кредит. Фирмите трябваше да бъдат задължени да начисляват 
обратно ДДС за тях в зависимост от дела на лично ползване. Предвиждаше се дружествата сами да определят методиката 
как да става това. Това би довело до деклариране на хиляди тривиални покупки като компютри и мобилни телефони. След 
остра реакция от страна на бизнеса и счетоводителите текстовете бяха преработени и режимът бе ограничен до коли над 
5 хиляди лева и недвижими имоти. После се появи и алтернативно предложение - при покупка на коли хазната да си 
удържа директно 30% от полагаемото се ДДС. Идеята на тези текстове бе да се опростят правилата, но пък за тях трябваше 
да се чака разрешение от ЕК. Така в окончателния си вид законопроектът предлагаше временно да се прилага режим на 
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деклариране с плащане на дял по методика на финансовото министерство, а впоследствие да се мине към твърда удръжка 
от 30%. 
На второ четене в комисия тези текстове породиха пълен хаос. Депутатите от БСП, ДПС и Патриотичния фронт се обявиха 
против всички промени и настояха законът да си остане в настоящия вид. Част от реформаторите ги подкрепиха, но други 
харесаха идеята за плоските удръжки. Те обаче настояха да се изземват 10, а не 30%. За плоска удръжка настояваше и 
председателят на комисията Менда Стоянова от ГЕРБ. В крайна сметка комисията отхвърли единодушно всички идеи за 
корекции и в тази си част законът за ДДС остава без промени. След заседанието експерти обясниха, че и в действащите 
текстове има начин НАП да контролира и санкционира ползването на активи с приспаднато ДДС за лични нужди. 
Също толкова безславно отпадна и намерението за въвеждане на имотен данък върху земеделските земи в рамките на 
строителните граници на населените места. Това е искане на Сдружението на общините, но до последно така и не се разбра 
нито колко имота засяга, нито какви евентуални приходи биха постъпили в общинските хазни. И вчера вносителите от 
финансовото министерство изтъкнаха, че тези имоти би следвало да се преобразуват като регулирани от собствениците 
им, но това не ставало. Председателят на бюджетната комисия се опита да спаси текстовете с компромисен вариант да се 
облагат имоти с данъчна оценка над 1680 лв. В крайна сметка комисията единодушно реши да не въвежда подобен данък 
без допълнителна информация. При това съотношение на силите текстовете нямат шанс да минат в пленарна зала. 
От пакета с данъчни промени отпада и предложеното занижаване на прага за кешови плащания от 15 000 лв. на 5000 лв. 
Вместо това по искане на реформаторите се прие компромисно решение за праг от 10 хиляди лева. Още при общественото 
обсъждане от проекта отпадна идеята за завишаване до 2% на подоходния данък за физическите лица в полза на 
общините. Никой от финансовото министерство вчера не коментира защо се е стигнало до внасяне на толкова проблемни 
текстове в Народното събрание. 
ОТСТЪПЛЕНИЕ 
След заканите за протести от страна на таксиметровите шофьори депутати от ГЕРБ, АБВ, Патриотичния фронт, 
Реформаторския блок и ДПС внесоха проект за промяна на Закона за автомобилните превози. Според приети преди около 
месец поправки, от 21 ноември таксиметровите шофьори трябваше да бъдат назначени на трудови договори към фирмите, 
с чието лого работят, или да се регистрират като самостоятелни превозвачи. Спешната поправка цели да отложи срока със 
седем месеца - до юли идната година, като междувременно ще се търси трайно решение. 
 
√ Минималната заплата за чужди специалисти пада двойно 
Вместо 2400 лв. гражданите на трети страни ще вземат минимум 1200 лв. 
Минималната заплата, която бизнесът трябва да плаща на гражданите на трети страни със синя карта, се намалява двойно. 
Вместо работодателят да осигури поне три пъти над средното за страната възнаграждение, ще трябва да плаща един път 
и половина над него. Така ако досега чужденец е получавал поне 2400 лв., от догодина ще взема минимално 1200 лв. Това 
предвижда новият закон за трудовата миграция и трудовата мобилност, публикуван за обществено обсъждане от 
социалното министерство. Досега наемането на граждани от трети страни и от ЕС се регламентираше в Закона за 
насърчаване на заетостта.  
"Предвид нарастващия обем разпоредби в областта на законната миграция и свободното движение на работници ЗНЗ все 
повече се запълва с норми, които нямат характера на насърчителни мерки за заетост на българския пазар на труда, 
напротив - чисто санкционни разпоредби. Предлаганият проект е удачен вариант за справяне с този проблем", са 
лаконичните мотиви на министерството. В проекта са описани европейски директиви, за чието влизане в сила страната ни 
има срок до средата на 2016 г.  
През лятото кабинетът въведе изискването за трите средни заплати. Тогава обаче бизнесът не беше съгласен и сега 
управляващите явно са се съобразили. Отпреди няколко месеца са в сила и други по-облекчени условия за наемане на 
специалисти - работодателите не трябва да правят пазарен тест, с който да докажат, че за позицията няма български 
кандидат, а срокът за наемането на човек със синя карта е една година. Тези облекчения остават и с новия закон. До края 
на януари социалният министър трябва да определи списък на професиите, за които ще важат облекчените условия. Гладът 
за ИТ специалисти е най-голям, признават фирмите.  
По данни на Агенцията по заетостта от 2011 г. до сега 140 граждани на трети държави са получили "синя карта". Около 70 
са разрешенията за първата половина на годината, като повечето от тях са за IT специалисти, компютърни инженери и 
програмисти основно от Украйна, Русия, САЩ, Индия, Македония и Турция. 
Сезонните работници от трети страни ще се наемат за поне 90 дни до 9 месеца в една година. Работодателят трябва да 
осигури жилище на чужденците или да съдейства за намирането му. Тук отново ще има списък на икономическите 
дейности, в които ще се наемат сезонните работници от трети страни, утвърден от министъра. 
 
√ Кабинетът няма идея как да реформира ТЕЛК 
Втора комисия след лекарската ще преценява какво може да работи човек с увреждания, но въпросът е къде 
Последният звучен шамар за пенсионната ни система дойде от Международния валутен фонд - трябва да се реформира 
отлаганата от години система на ТЕЛК и да се ограничат злоупотребите с инвалидните пенсии, за да не се минира ръстът 
на икономиката. Същото обещава периодично в последната година социалният министър Ивайло Калфин, докато 
здравният му колега Петър Москов се прави, че темата не го засяга. От постоянните обяснения на единия и от спорадичните 
включвания на втория по темата се разбра със сигурност само, че не са се разбрали кой да носи по-голямата отговорност - 
социалната или здравната система Спорът не започва с тези двама министри - от години и НОИ иска да участва в самата 
експертиза, но не е ясно доколко има капацитета за това.  
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Докато си подхвърлят темата като горещ картоф, пенсионната система продължава да се източва с фалшиви ТЕЛК-ове. 
Публична тайна е, че не е трудно човек да си купи подобно решение. А оттам - да получи пенсия от НОИ. 1 млн. са 
инвалидните пенсии и в последните години по данни на НОИ всяка трета нова пенсия е такава. От тези 1 млн. пенсии около 
460 хил. са социални пенсии за инвалидност - абсурдно, но факт - на пенсионери е направена експертиза за 
трудоспособност. Останалите над половин милион са поради общо заболяване, на хора в работоспособна възраст, но 
никой не знае колко точно са злоупотребите. Според бизнеса около 30% от всички са отпуснати неправомерно, което 
струва 1 млрд. лв. на бюджета годишно.  
Освен на пенсия хората с увреждания имат право на интеграционни добавки от социалните служби - дребни суми за 
телефон, транспорт и още пет вида, които, събрани, не са малко на фона на мизерните иначе плащания в социалната 
система. Имат право и на безплатни винетки и всяка година пътната агенция се оплаква, че винетките й струват все повече, 
а случаите на измами са показвани неведнъж по медиите.  
Това е резултатът от работата на системата. Входът в нея също е абсурден и архаичен. Проблемите в ТЕЛК се поставят от 
години - претоварени, зле платени и немотивирани лекари, които не могат да работят и на друго място. От 3 години е в 
сила и безумното правило, че ако съдът отмени решението им по определена експертиза, лекарите от съответната комисия 
трябва да плащат от джоба си неправомерно получената пенсия от човека с увреждане. Затова не е за чудене, че в Русе 
средната възраст на лекарите в ТЕЛК е 63 г., в Пловдив хвърлят оставки, за ТЕЛК се чака с години, а за НЕЛК - националната 
комисия - двойно повече. Човек може основателно да се усъмни, че системата умишлено се поддържа толкова тромава и 
недостъпна, за да може да откаже известна част от кандидат-инвалидите от редене по опашки и ходене по нервите.  
Със заветната експертиза гражданинът получава процент инвалидност, от който почти директно зависи и каква пенсия и 
какви добавки ще получи. Т.е., за да получи някакво обезщетение за заболяването си, човекът трябва да бъде обявен за 
неработоспособен, дори и да може да работи в някаква степен. "В моя ТЕЛК пише, че имам 100% трайна 
неработоспособност. Но аз пея, пиша книги, работя като журналист. Трудно е да имаш отредена роля на неработещ", казва 
Кристиян, един от младежите с ТЕЛК, които искат да са полезни на обществото.  
Какви решения предлагат Калфин и Москов?  
Към момента - реално почти никакви, тъй като концепцията за реформа в системата, която трябваше да е готова през април 
тази година, още не е видяла бял свят, да не говорим за конкретни законови поправки. Преди година Москов обяви, че 
смята да разтовари ТЕЛК, като направо го закрие и позволи на всеки лекар с определен стаж по специалността си да издава 
решения за инвалидност, а след това социална комисия да определя какво да получава човекът срещу това решение. След 
това идеята потъна по работни групи между МЗ и МТСП. 
Калфин направи една промяна, която все пак не е несъществена - от тази година най-сетне пенсионерите нямат право на 
ТЕЛК, т.е. на хора, които не работят, им беше отнета възможността да получават експертиза и пенсия за 
неработоспособност. С нея обаче си отива и паричната добавка към и без това мизерните пенсии. Засега това решение не 
е предизвикало протести, защото хората в заварено положение още получават допълнителните си пари. Когато обаче 
ТЕЛК-овете им изтекат (повечето решения се преразглеждат на 3 години), пенсията на половин милион души всъщност ще 
намалее. Засега няма дори обещания за компенсация. 
Другата идея на социалното министерство е при съмнения за злоупотреби НОИ да може да праща хората на повторен 
ТЕЛК. Понастоящем НОИ проверява единствено изрядността на процедурата и на представените документи, но не може 
по същество да се съмнява в решенията на лекарската комисия. "Ако в системата веднъж влезе фалшива епикриза, тя 
никога не може да бъде хваната", мотивира се Калфин. Да оставим настрани въпроса с капацитета в осигурителния 
институт да взема подобни медицински решения. По-лошото е, че подобна промяна би натоварила ТЕЛК още повече, 
защото към адската опашка освен всички чакащи за експертиза и тези, които трябва да минат задължителното 
преосвидетелстване, ще се наредят и върнатите от НОИ, с което работата на комисиите вероятно окончателно ще бъде 
блокирана. 
Нелоша е последната известна засега идея на министър Калфин - след ТЕЛК хората с увреждания да минават през втора 
комисия - социално-медицинска. Тя ще решава какво може да работи човек с конкретното увреждане, а не както сега - 
доколко не може да работи. Социалната комисия ще преценява и какви компенсации и добавки да получава човекът, но 
като цяло идеята е пенсията и добавките да намалеят, за да има стимули за инвалидите да работят. Принципно това искат 
и голяма част от хората с увреждания, защото се очаква, че така им се дава шанс да работят - човек в инвалидна количка 
може да е програмист, юрист, певец. Проблемът е обаче къде ще работят освидетелстваните хора. Калфин заяви, че в 
момента хората крият ТЕЛК решенията си, за да ги наемат на работа. Едва около 10% от инвалидизираните българи 
работят, като основната причина са недостъпната среда и нежеланието на бизнеса да ги наема. Държавата поставя във 
фокуса на почти всички програми за субсидирана заетост хора с увреждания, но при тази група ефективността е сред най-
ниските - свършват парите от държавата, свършва и работата, ако въобще бъдат наети. А ако ще намалява пенсиите, които 
инвалидизираните хора получават, Калфин трябва да им гарантира, че ще могат да работят.  
Реформирането на тази система не е лесно. Предвид темповете и отлаганията на решения засега изглежда направо 
невъзможно. Но пък така е страшно удобно. 
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Вестник Монитор 
 
√ Правим с руснаците кръгла маса за туризма 
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие утре кръгла маса на тема "Перспективи в развитието на българско-
руските отношения в областта на туризма. Конкретни възможности за засилване на интереса на руските туристи към 
България", съобщиха днес от ведомството. В нашата страна вече са повече от 20 представители на руския туристически 
сектор и журналисти, които са посетили някои от основните ни туристически обекти. 
Очаква се в дискусията да участват представители на българския туристически бизнес, на летища, общини и 
заинтересовани организации. Ще присъстват и генералният консул на Руската федерация във Варна Сергей Лукянчук, 
представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на труда 
и социалната политика, Министерството на външните работи, Министерството на здравеопазването и посолството на 
Русия. Сред темите, които ще бъдат разисквани по време на кръглата маса, са българско-руските отношения в сферата на 
туризма, възможностите за туризъм в България и набелязването на съвместни инициативи за насърчаване на потока от 
туристи. 
 
epicenter.bg 
 
√ Биг Брадър за парите и ценностите в трезори от 2017 г. 
БНБ прави регистър на всички банкови сметки и сейфове 
Достъп до данните ще имат НАП, съдът, полицията, ГДБОП, ДАНС и Комисията за отнемане на незаконно придобито 
имущество 
Всички номера на банкови сметки, имената на техните титуляри и упълномощените по тях лица, както и данните за 
наемателите на сейфове в банки ще влязат в единна електронна информационна система от 1 януари 2017 г. 
Парламентът реши това на второ четене с промени в Закона за кредитните институции, включени в изменения на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).  
Системата трябва да бъде създадена и поддържана от Българската народна банка (БНБ). Задължение на търговските банки 
ще бъде ежемесечно да предоставят необходимата информация на централната банка.  
Достъп до данните от системата на БНБ ще имат шест структури - съдебната власт, Главна дирекция "Национална полиция" 
и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР, ДАНС, НАП и Комисията за отнемане на незаконно 
придобито имущество.  
С част от текстовете в ДОПК се въвеждат разпоредби на европейска директива за автоматичен обмен на финансова 
информация. Мярката е срещу зачестили трансгранични случаи на данъчни измами и укриване на данъци в рамките на 
Европейския съюз и в световен мащаб.  
Други промени са свързани с оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски 
и улесняване на междуинституционалното взаимодействие, както и подобряване на нормативните режими по 
принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта.  
Промените в ДОПК влизат в сила от 1 януари 2016 г. 
 
√ Бюджетната комисия се вслуша в здравия разум 
Депутатите отхвърлиха данък "уикенд" и данък "градинка" 
Сумата, разрешена за плащане в брой, ще бъде намалена догодина от 15 000 лв. на 10 000 лв., приеха народните 
представители 
Депутатите от бюджетната комисия на парламента единодушно отхвърлиха късно снощи двата най-спорни данъци, 
предложени от правителството - "уикенд" и "градинка".  Първият щеше да засегне фирмите, които ползват служебните 
коли и имоти през почивните дни за лични нужди. За това време трябваще да се начислява ДДС върху активите. Идеята за 
втория налог беше с него да се облагат земеделските земи в населените места. 
Отпадна и предложението прагът на разрешените плащания в брой да се намали от 15 000 на 5000 лева. Депутатите 
избраха стойност по средата - 10 000 лева. По-големи суми ще трябва да се превеждат задължително по банков път. 
На второ четене в бюджетната комисия проблемните текстове породиха пълен хаос, съобщи "Сега". Безславно отпадна и 
намерението за въвеждане на имотен данък върху земеделските земи в рамките на строителните граници на населените 
места. Това е искане на Сдружението на общините, но до последно така и не се разбра нито колко имота засяга, нито какви 
евентуални приходи биха постъпили в общинските хазни. 
Вносителите от финансовото министерство изтъкнаха, че тези имоти би следвало да се преобразуват като регулирани от 
собствениците им, но това не ставало. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова се опита да спаси 
текстовете с компромисен вариант да се облагат имоти с данъчна оценка над 1680 лв. В крайна сметка комисията  
единодушно реши да не въвежда подобен данък без допълнителна информация. При това съотношение на силите 
текстовете нямат шанс да минат в пленарна зала.  
Още при общественото обсъждане на проектозакона отпадна идеята на финансовото министерство за завишаване до 2% 
на подоходния данък за физическите лица в полза на общините. Никой от ведомството не коментира защо се е стигнало 
до внасяне на толкова проблемни текстове в Народното събрание. 
След драматичната дискусия бюджетната комисия на парламента одобри останалата част от текстовете, включени в пакета 
от данъчни закони, предложен от правителството. 
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√ Под сериозна заплаха от завеждане на дело в Съда на ЕС 
Брюксел поиска от България отчет как прилага правилата в застраховането 
Пет страни-членки, включително и нашата, имат срок от два месеца, за да въведат две нови директиви в законодателството 
си България и още четири страни-членки на ЕС не са се отчели пред Европейската комисия как са пренесли в своето 
национално законодателство двете нови директиви за застраховането.  
По тази причина Европейската комисия е поискала от България, Гърция, Люксембург, Словения и Швеция в срок от два 
месеца да транспонират Директивата „Платежоспособност ІІ“ и Директивата „Омнибус II“. Двата документа заместват 
предишните 14 директиви за застраховането и презастраховането, известни с името „Платежоспособност І“. 
Целта на новите правила е да се гарантира финансовата стабилност на застрахователните компании, така че те да могат да 
покрият рисковете през трудни периоди. Tе ще започнат да се прилагат изцяло от 1 януари 2016 г., съобщи БГНЕС. 
Срокът за транспониране на директивите в националното законодателство беше 31 март 2015 г. Посочените пет страни-
членки обаче не са уведомили ЕК за предприетите мерки за въвеждането на тези правила в своето национално 
законодателство. 
Искането на ЕК е под формата на мотивирано становище и е следваща стъпка след изпращането през май 2015 г. на 
официално уведомително писмо до тези държави-членки. Ако те не транспонират директивите в срок от два месеца, 
Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави-членки пред Съда на ЕС. 
Новите правила за първи път въвеждат хармонизирана, последователна и солидна рамка за застрахователните компании 
в ЕС, така че да се улесни развитието на единен пазар на застрахователните услуги, поясниха от комисията. 


