Важни обществено-икономически и политически теми
Фокус
√ Парламентът прие промени, с които се облекчава административното подоходно облагане под формата на разходи в
натура
Народното събрание прие промени, с които се облекчава административното подоходно облагане под формата на
разходи в натура . Това стана с приемането на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане на първо четене,
предаде репортер на Агенция „Фокус”. Депутатите приеха промените с 91 гласа „за”, 5 „против” и 36 „въздържал се”. В
мотивите на вносителите на законопроекта е записано, че промените ще облекчат административното подоходно
облагане под формата на разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или
персонал, от гледна точка на ЗКПО и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това се постига
чрез предоставяне на право на избор на работодателите, вместо с данък по реда на ЗДДФЛ, да изберат да облагат с данък
върху разходите доходите в натура, представляващи разходи в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за
ползване активи и/или персонал, предоставени за лично ползване на работници, служители и лица, наети по договор за
управление и контрол. Изборът не обхваща други категории физически лица, тъй като в тези случаи би се стигнало до
съществена промяна в режима на данъчното им облагане, а целта на законопроекта не е да се промени реда за данъчно
облагане на съответните категории данъчно физически лица, а да се облекчи администрирането. В промените е записано,
че „разходи в натура“, спрямо които е приложима възможността за упражняване на избор за облагане, се разбират само
онези разходи, които се извършват със собствен за данъчно задълженото лице персонал или са свързани с употребата на
собствени, наети или предоставени за лично ползване активи. В тази категория не се включват заплатените и/или
начислените от данъчно задълженото лице разходи за стоки и услуги, които са предоставени в полза на съответните
физически лица от трети лица. С цел намаляване на административната тежест, както и поради необходимостта от
намиране на улеснен за прилагане режим, въвежда се право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите
в натура, свързани със собствени, наети активи или предоставени за ползване активи и/или персонал, предоставени за
лично ползване на наети лица и лица, упражняващи личен труд. При упражнено от работодателя право на избор
получените от физическите лица непарични доходи под формата на разходи, свързани с използване на активи и/или
персонал на дружеството за лични цели, няма да се облагат с данък по ЗДДФЛ, като в тази връзка са предложените
промени в ЗДДФЛ. Едновременно с това се предлага тези доходи да не са обект на задължително обществено и здравно
осигуряване, като след обнародването на закона ще бъдат направени необходимите промени в съответните подзаконови
нормативни актове. Предложеният режим на облагане предвижда данъчно задължени лица да бъдат всички работодатели
или възложители по договори за управление и контрол, както и юридическите лица, чиито съдружници и акционери
упражняват личен труд, когато техните доходи са приравнени на доходи от трудови правоотношения за целите на
данъчното облагане. Предлага се данъчната основа за определяне на данъка върху разходите да бъде сумата на разходите,
свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал за лично ползване за
календарната година. По отношение на предоставяните за лично ползване на активи в проектозакона е предвидена
регулация, която разграничава начина на определяне на данъчната основа, като активите са групирани в следните три
категории: превозни средства, недвижимо имущество и активи, различни от посочените в първите две категории. Ставката
за данъка върху разходите в натура, свързани със собствени, наети или предоставени за ползване активи и/или персонал,
предоставени за лично ползване, се предвижда да бъде 10 на 100. Данъкът е окончателен и подлежи на деклариране и
внасяне веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година. Народните представители приеха да
отменят данъка върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска
дейност. Предложената промяна отново цели опростяване на механизма на облагане с данък върху разходите, както и
отчита икономическите реалности, доколкото от една страна управленската дейност безспорно е присъща и необходима
за всяка компания, а в настоящите динамични бизнес условия тя не може да бъде осъществявана без използването на
превозни средства.
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√ Делегатите на Международната конференция на труда приеха измененията на Морската трудова конвенция
Министерският съвет одобри резултатите от участието на делегацията на България в 105-та редовна сесия на
Международната конференция на труда. Форумът се проведе в периода 30 май - 10 юни в Женева, Швейцария.Това
съобщиха от правителствената информационна служба.
Делегатите приеха измененията на Морската трудова конвенция и измененията на анексите на Конвенцията за документи
за самоличност на моряците. Сред основните теми на заседанията беше създаването на условия за достоен труд в
глобалните вериги за доставки.
Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова направи изказване по доклада на генералния директор на
Международното бюро по труда „Инициатива за изкореняване на бедността“ - МОТ и Дневен ред 2030“. В него тя
акцентира, че заетостта е най-сигурният начин за борба с бедността, а достойният труд е жизненоважен за нейното
намаляване.
Международната конференция на труда е висшият форум на Международната организация на труда, която се провежда
ежегодно с участието на тристранни делегации на всички държави-членки. В тях влизат представители на правителството,
работодателски и синдикални организации.

Инвестор.бг
√ Парламентът промени статута на професионалните училища
Депутатите одобриха окончателно промените в Закона за професионалното образование и обучение
Парламентът промени статута на професионалните училища с окончателно приетите промени в Закона за
професионалното образование и обучение. Урежда се статутът на професионалните колежи, които с приемането на закона
вече не са част от училищната система, предава БНР.
Министерството на образованието и науката ще води публичен регистър на професионалните колежи. В него ще се вписват
държавните, общинските и частните професионални колежи.
С новите текстове се уреждат условията и редът за откриване, закриване и преобразуване на професионалните колежи.
Промените ще дадат нови, допълнителни възможности за придобиване на професионална квалификация във връзка с
новата структура на средната степен на образование - първи и втори гимназиален етап. Те ще осъществяват
професионално обучение на лица, навършили 16 години, за придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация.
Променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото, в това число и обучение
в реална работна среда, допълва БТА. Друга промяна, която настъпва с поправките в закона, е че сега зрелостниците ще
държат два държавни изпита - по български език и по професия.
С промените в Закона за професионалното образование и обучение младите хора ще са по-подготвени за пазара на труда.
Това коментира след приемането на текстовете заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов,
цитиран от пресцентъра на МОН.
Увеличават се часовете по практическа подготовка за сметка на теорията, което е важно, защото така младежите ще знаят
реално да си служат с оборудване и ще имат шанс да развиват професионални умения още докато учат, казва Стаматов.
С промените силно се застъпва дуалното обучение, което ще даде възможност на учениците още в училище да се запознаят
с реалната работна среда. Промените са с цел синхронизиране с новия Закон за предучилищното и училищното
образование.

√ Доставчици на платежни услуги няма да искат такси от потребители за справки
Депутатите приеха промени в Закона за платежните услуги
Доставчиците на платежни услуги няма да могат да начисляват такси на потребители за достъп до отнасяща се до тях
информация за съществуващи нареждания за периодични преводи и директни дебити. Това предвиждат приети на второ
четене промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, предаде БТА.
В случай, че прехвърлящият доставчик на платежни услуги събира от потребителя такси при закриването на платежната
сметка, те се определят в съответствие с изискванията на закона.
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Финансовите загуби, включително такси и лихви, понесени от потребителя и произтичащи пряко от неспазване на
задълженията от страна на доставчик, се възстановяват незабавно от него, предвиди парламентът.
Това не се прилага, ако неизпълнението е заради извънредни и непредвидими обстоятелства, извън контрола на
доставчика. Или, когато той е действал в изпълнение на нормативно установено задължение съгласно законодателството
на ЕС или на българското законодателство.
В достатъчен срок, преди потребителят да бъде обвързан с договор за платежна сметка, доставчикът на платежни услуги
трябва да му предостави на хартиен или на друг дълготраен носител документ с информация за таксите, записа още
законодателят.

√ Транснефт: България планира да запази проекта "Бургас-Александруполис"
Руската компания е получила уведомление от българска страна за планове да се запази проектът
Проектът за нефтопровод "Бургас-Александруполис" не е архивиран и при необходимост може да бъде възобновен.
Руската компания "Транснефт" неотдавна е получила уведомление от България за плановете й да запази проекта, съобщи
пред журналисти ръководителят на "Транснефт" Николай Токарев, цитиран от РИА Новости и БТА.
"Българските партньори ни изненадаха приятно. Буквално неотдавна ние получихме официално уведомление, че те са
привърженици на запазването на перспективите по проекта "Бургас-Александруполис". Те са против ликвидацията на
управляващата компания, която бе създадена на времето за изпълнението на проекта. След това тя (дейността й) бе
замразена. Сега в нея всички са заинтересовани, включително и българските партньори", каза Токарев, отговаряйки на
въпроса дали събитията в Турция ще допринесат за развитието на други маршрути за транспортиране на петрол.
"Транснефт" е в състояние бързо да задейства излишъка от мощности по западното направление, ако бъде затворен
Босфорският пролив, допълни Токарев, цитиран от ТАСС.
Планираше се по тръбопровода "Бургас-Александруполис" да се транспортира петрол, заобикаляйки пренатоварените
проливи Босфора и Дарданелите. Нефтопроводът с мощност 35 милиона тона годишно с възможно увеличение до 50
милиона тона трябваше да свърже пристанище "Бургас" на Черно море с гръцкото пристанище "Александруполис" на
Егейско море.
През март тази година стана ясно, че Министерският съвет предлага увеличение на капитала на проектната компания,
натоварена със строителството на нефтопровода „Бургас – Александруполис“, с 88 хил. лева. Средствата са предвидени в
бюджета на Министерството на финансите (МФ). Увеличаването на капитала е нужно, за да може проектната компания да
изпълни своите финансови ангажименти като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн“ през 2016
година. Компанията е регистрирана в Холандия и беше създадена по силата на междуправителственото споразумение за
изграждането на газопровода, което подписаха Русия, Гърция и България.
„Бургас – Александруполис“ беше един от проектите в т.нар. "Голям енергиен шлем", договорен от президента Георги
Първанов. В него влизаха още "Южен поток" и АЕЦ "Белене".
В първия си мандат правителството на Бойко Борисов спря изграждането на нефтопровода след силната негативна реакция
на живеещите в региона и опасенията за екологични проблеми, свързани с новото съоръжение. Периодично обаче се
появяват коментари, че проектът може да бъде възроден.

24 часа
√ Държавата ще си прихваща вземания, преди да плати
Преди да извърши плащане по договор за над 30 000 лв., всяка институция, управляваща бюджетни пари, ще уведомява
НАП и митниците. Това реши кабинетът в сряда.
Дължимите суми ще се превеждат, след като от двете приходни агенции потвърдят, че получателят няма стари задължения
над 100 лв. Мярката ще се прилага, ако дълговете не са обезпечени с банкова гаранция, пари или ДЦК. При наличие на
необезпечени дългове, преводът ще се разпредели на две- един към получателя и втори, равен на дълга му - към
приходните агенции.
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Три допълнителни мерки към плана “Горанов” за подобряване на инвестиционния климат одобриха още министрите. Те
са за образование, пътна инфраструктура и чести промени в закони.
Министрите промениха и наредбата за разрешителни за тютюн и тютюневи изделия - ще ги издава само икономическият
министър, а не заедно с финансовия, както бе досега.

√ ГЕРБ предложи официално Карина Караиванова да оглави КФН
ГЕРБ официално номинира Карина Караиванова - Ганозова за председател на Комисията за финансов надзор.
Предложението бе внесено в 17 часа в сряда и е подписано от 22-ма депутати от мнозинството, начело с шефката на
бюджетната комисия Менда Стоянова. Караиванова в момента е зам.финансов министър.
“Караиванова притежава необходимото образование, опит и публична репутация за този пост”, мотивират се от ГЕРБ. До
18 часа в сряда нямаше други официални кандидатури, въпреки че срокът изтече.
Според процедурата за избор, най-вероятно следващата седмица бюджетната комисия трябва да изслуша издигнатите
кандидати. След това ще се насрочи дата за избор в пленарна зала. Ако бъде избрана, Караиванова трябва да предложи
двама членове на финансовия регулатор.
“24 часа” прогнозира на 14 юли, че Караиванова ще смени досегашния председател на финансовия регулатор Стоян
Мавродиев.

√ Китайски компании търсят възможности за съвместни производства у нас
„България има потенциал да се превърне в платформа за китайския бизнес към ЕС. Страната ни се очертава като
предпочитана инвестиционна и бизнес дестинация, а това носи много възможности за китайските компании.“ Това посочи
министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на среща с делегация на високо ниво, включваща над 30
представители на правителството и бизнеса от Китай, съобщиха от правителствената пресслужба.
Европейската визита на делегацията е организирана от китайския Съвет за насърчаване на сътрудничеството „Юг-Юг“ и
освен България, включва още Полша и Румъния. Основната цел е проучване на възможностите за международно
сътрудничество в областта на производствения капацитет. Делегацията включва представители на 15 структури, 13 крупни
компании и 2 финансови организации. На срещата присъства и заместник-министърът на икономиката Любен Петров.
„Насоките на китайското правителство са за прехвърлянето на част от висококачествените и екологични производствени
мощности от Китай към развиващите се страни“, посочи председателят на Съвета за насърчаване на сътрудничеството „ЮгЮг“ Лю Синхуа, който е и заместник-председател на Комитета за външни отношения на Политическия консултативен съвет
на китайския народ. По негови думи въпреки, че усилията им са насочени към развиващите се страни, България като
развита държава и член на ЕС предоставя много възможности за китайските компании. Конкретни проекти за съвместно
производство между китайски компании и потенциални български партньори ще бъдат обсъдени на Българо-китайски
форум за международно сътрудничество, който ще се проведе в „София Тех Парк“ в рамките на посещението на
делегацията. От българска страна участие ще вземат над 90 компании. Секторите, в които ще се търсят нови възможности
са градска, пътищна, пристанищна и жп. инфраструктура; екология и водни ресурси; селско стопанство; промишлена
електроника; производство на медицинско оборудване; текстил; производство на цимент, както и културно
сътрудничество и образование. По думите на Лю Синхуа китайското правителство стимулира китайските предприятия да
инвестират в чужбина, както и подкрепя финансовото обезпечаване на такива проекти. По тази причина част от
делегацията са и представители на финансови институции като Export-Import Bank of China и Bank of Beijing.
По думите на министър Лукарски възможности за сътрудничество с китайската страна има не само във
високотехнологичните производства, но и в съвместното развитие на научно-изследователски центрове, лаборатории за
научни изследвания и иновации, изграждане на демонстрационни площи за китайски високотехнологични фирми и
постижения в сферата на науката и иновациите, както и коопериране с водещи български академични институции.
Конкретни проекти, в които китайски компании могат да бъдат привлечени успешно пък са „София Тех Парк“ и
индустриалните зони, оперирани от държавната „Национална компания индустриални зони“ ЕАД.
„В България има вече успешно реализирани проекти на китайски компании, които са показател за конкурентните
инвестиционни и бизнес условия, които страната ни предлага“, посочи министър Лукарски. Той подчерта и предимствата
на страната ни като член на ЕС, предоставящ безпрепятствен и безмитен достъп до пазара на цялата общност, най-ниските
оперативни разходи в ЕС и благоприятна данъчна политика, както и стратегическото географско положение с достъп до
морски и речен транспорт. Икономическият министър допълни, че с подкрепата на Министерство на икономиката се
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ползва и проектът на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие за изграждане на Евро-китайска зона за
икономическо развитие в рамките на Тракия икономическа зона в гр. Пловдив.
На срещата бяха обсъдени още възможностите за увеличаване на туристическия поток от Китай към България.
Представители на китайската страна посочиха, че пречка за това са все още сравнително бавните и сложни процедури по
издаване на визи. По думите на министър Лукарски българската страна е предприела мерки и е постигнала напредък в
последните две години, като от началото на 2016 г. подсилен е капацитетът на консулската служба в Шанхай. Възможност
за престой без необходимост от българска виза имат и всички китайски граждани, които притежават шенгенска виза.
Китай традиционно е най-големият търговски партньор на България в Азия. През 2015 г. стокообменът възлиза на
1688.7 млн. щ.д., като отбелязва спад от 9.9% в сравнение с 2014 г. Износът на България за Китай възлиза на 612.4
млн. щ.д. (-14.3%), а вносът на 1076.3 млн. щ.д. (-7.2%).
През първото тримесечие на 2016 г., стокообменът с Китай възлиза на 423 млн. щ.д., като отбелязва спад от 14.2%
спрямо същия период на 2015 г. Българският износ за Китай е в размер на 136.6 млн. щ.д. (-22%), а вносът от Китай се
равнява на 286.4 млн. щ.д. (-9.8%).

Труд
√ Спират от движение стотици хиляди лизингови автомобили
Заради нова наредба на Министерството на транспорта
В пунктовете на ГТП искат холограмен стикер за платен пътен данък
Стотици хиляди лизингови автомобили не могат да преминат годишен технически преглед и остават на трупчета заради
нова наредба на Министерството на транспорта.
Законът задължава пунктовете за технически прегледи (ГТП) да въвеждат идентификационен номер и да сканират бланка
с холограмен стикер за платен пътен данък към общината. Този документ получава всеки данъкоплатец, платил по
старомодния начин, нареден на опашка, пред касите, в общината. Лизинговите къщи обаче плащат по банков път данъка
на автомобилите, съобщи БГНЕС.
Досега за преглед на автомобил се изискваше само заверено копие на платежното, но от петък са въведени новите методи
за проверка на платен данък. Към наредбата се споменава, че ако някой шофира без технически преглед, автоматично
застраховката на колата му остава невалидна. За липса на преминат ГТП автомобилът се спира от движение и се издава
акт от 50 лв. на шофьора на превозното средство.
Според съобщението на Автомобилна администрация новата проверка на платен данък започва в общините, които са
заявили готовност за системата, от 18 юли. Лизинговите къщи и дилърските фирми на автомобили са провели разговори с
отговорните институции за бързо решаване на проблема, но дотогава клиентите, чиито автомобили предстои да преминат
технически преглед, ще останат заключени.
Според новите изисквания в общините, които използват системата, ще бъдат допуснати до ГТП само автомобили, които
нямат неплатен данък. Ако системата отчете, че за превозното средство има данъчно задължение, шофьорът трябва да
предостави документ за платен пътен данък. В общините, които все още не използват системата, шофьорът трябва да
предостави документ за платен данък, който да бъде сканиран.

√ Над 2 600 000 дка са обработени срещу комари, пренасящи заразата по кравите
Дезинсекционните обработки се извършват съгласно нормативните изисквания за опазване на пчелите и пчелните
семейства. Това съобщиха от пресцентъра на БАБХ. До момента с летателна техника са обработени 2 614 000 декара срещу
кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването на кравите. Инсектицидни обработки са извършени на площ от 2 330
000 декара във вътрешността на страната, 270 000 декара по поречието на река Дунав и 14 000 декара оризища. Предстои
да бъдат обработени площи в община Сатовча, Доспат (на юг от яз. Доспат), Хаджи Димово, Гоце Делчев, Гърмен (общо
108 000 декара), както и по поречието на река Тунджа (60 000 декара).
На 21 юли ще се обработват терени в общините Хаджидимово и Гоце Делчев, на 22 юли терени в общините Гоце Делчев,
Банско и Разлог, на 23 юли в общините Сатовча и Гърмен. На 24 юли ще пръска в общините Гърмен и Гоце Делчев.
Самолетите ще излитат от летището край Гоце Делчев.
Инсектицидните обработки се извършват единствено в ранните часове на деня от 6:00 до 10:00 часа. Важно е стопаните да
предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането. Целта на
дезинсекционните обработки е да се намали популацията на кръвосмучещи насекоми, като част от мерките за
ограничаване и ликвидиране на заболяването Заразен нодуларен дерматит, което поразява едрите преживни животни.
Пръскането се провежда съгласно нормативните изисквания. Българска агенция по безопасност на храните е информирала
кметовете на населените места, както и пчелни сдружения, за провеждането пръсканията 5 дни преди обработките.
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Според Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5
дни преди третирането, а ангажимент на кметовете е да уведоми собствениците на пчелини в района не по–късно от 3
работни дни /72 часа/ преди третирането.

Сега
√ Студентите ще взимат по-високи стипендии от 2017 г.
Минималната месечна сума се вдига от 50 на 70 лв., университетите ще са длъжни да дават стимули и само по
критерий успех
От втория семестър на учебната 2016-2017 г. студентите ще получават по-високи стипендии. Минималната стипендия се
увеличава от 50 на 70 лв., а максималната скача от 120 на 150 лв. Увеличава се и максималният размер на помощите и
наградите, които ректорът има право да дава. Това предвиждат одобрени от кабинета промени в постановлението за реда
и условията на предоставяне на стипендии в университетите. Месечният размер на университетските стипендии не е
актуализиран от 2008 г.
Още от началото на новата учебна 2016-2017 г. се променя и редът за предоставяне на стипендии, като университетите
задължително ще трябва да дават стипендия за успех, която не се влияе от социалното положение на кандидатите. За
такъв тип стипендии ще трябва да бъде заделена част от общия бюджет за стимулиране на студентите. Какъв да е този дял
ще преценява самото учебно заведение, след съгласуване със студентския съвет. В момента задължително се отчитат
успехът и социалното положение. Стипендии само за успех се предоставяха по линия на еврофондовете, но според новите
правила те ще бъдат приоритетно насочени само към 32 направления. Това създаде напрежение при направления като
медицината и стана повод за завишаване и на стипендиите, плащани от държавния бюджет.
Наред с по-високите стипендии, ректорите ще могат да дават и по-високи еднократни награди и помощи. Максималният
размер при тях се вдига от 200 на 300 лв. Този вид стимули се отпускат по два вида критерии - награда за учебни и научни
успехи и помощи при тежко материално състояние. Общата сума на раздаваните еднократни награди обаче не може да
нахвърля 10% от бюджета за стипендии.
Без промяна остава месечната докторантска стипендия - 450 лв. От съобщението на правителствената пресслужба не става
ясно какъв общ ресурс ще е необходим за осигуряване на увеличението. В съобщението се уточнява само, че бюджетът за
стипендии ще бъде увеличен с до 20% - както за тримесечието на 2016 г., така и за цялата 2017 г. Общата субсидия за
стипендии се разпределя на вузовете пропорционално на броя на студентите, записани в тях.
ЗА ЧУЖДЕНЦИ
Правилата за отпускане на стипендии на българските студенти важат и за студентите от страни - членки на ЕС, припомнят
експерти. Студентите от други държави, приети по двустранни спогодби, получават 150 лв., като тук промяна не се
предвижда.

Монитор
√ Fitch потвърди дългосрочния рейтинг на България
Агенция Fitch потвърди дългосрочните кредитни рейтинги на България в чужда и местна валута на нива съответно от "ВВВ" и "ВВВ", запазвайки в същото време тяхната стабилна перспектива, съобщи БНР.
Рейтинговата агенция отбеляза, че потвърдените рейтинги отразяват относително ниския държавен дълг и подобряващия
се външен финансова баланс. Fitch обаче посочи, че една от най-бедните страни - членки на ЕС е изправена пред структурни
предизвикателства, за да подобри своите дългосрочни потенциални нива на икономически растеж и да повиши БВП към
нива, които да отговорят на растежа на страните с подобен или по-високо рейтинг.
Агенция прогнозира, че излишъкът по текущата сметка на България през периода 2016-2017 година ще продължи да се
движи били до 2,2% от БВП главно благодарение на постепенното свиване на българския международен търговски
дефицит. Износът ще се възползва от разнообразната експортна база, по-слабото евро и икономическото възстановяване
на ключови търговски партньори на нашата страната.
Fitch очаква БВП на България да нарасне с 2,1% през 2016 година след растеж от 3% през миналата година, като забавянето
на растеж отразява прогнозите на агенцията за свиване на инвестициите през настоящата година след края на
финансиращия цикъл на ЕС за нашата страна за периода 2007-2013 година. В същото време обаче агенцията прогнози
ускоряване на растежа на потреблението на домакинствата. Повишението на заетостта и по-високите нива на
разполагаемия доход би трябвало да повишава растежа на частното потребление до около 2,0% през 2016 година от едва
0,8% през миналата година.
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Според кредитната агенция, нетният износ се очаква да бъде ключов двигател за БВП на нашата страната, като тя оценява,
че потенциалното ниво на икономически растеж ще бъде около 2,5% и ще бъде постигнат в периода 2017-2018 година.
За настоящата година Fitch прогнозира, че фискалният дефицит на България ще остане около 2% от БВП (след 2,1% през
2015-а), докато държавният дълг ще нарасне до 33,2% от БВП (от 26,7% през 2015-а).
Стабилната перспектива пред потвърдения кредитен рейтинг пък отразява мнението на Fitch, че възходящите и
низходящите рискове пред него са понастоящем балансирани.
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