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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
 
Econ.bg 
 
√ Гражданите ще се затруднят със задължителното деклариране и плащане на данъците от 2018 г.  
Гражданите ще се затруднят със задължителното деклариране и плащане на данъците от 2018 г., заяви за “Хоризонт“ 
бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов.  
Предложението е част от пакета данъчни промени, подготвен от финансовото министерство. Дацов допълни, че 
ограничаването на кешовите разплащания до 5 000 лева също е твърде нисък праг: Още повече на фона на много други 
ограничения, които централизират власт, което за мен не е добра тенденция.  
Мисля, че няма никакъв проблем със сегашния таван от 10 000 лв., за да бъде променян. Сред останалите предложения 
на финансовото министерство е въвеждането на облекчение от един процент от данъка върху доходите, ако получаваме 
всичките си пари по банков път и правим поне 80 % от разходите си безкасово.  
Според Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал - облекчението няма да помогне на хората: Няма да 
има голямо приложение. Малко хора ще се възползват от това данъчно облекчение, подобно на данъчното 
облекчение за кредитите на младите семейства.  
Първият прочит на промените в данъчните закони показва, че кешовите разплащания ще се ограничат до 5000 лв., 
като в момента са 10 000 лв., както и от догодина всички да са задължени да декларират корпоративния данък 
единствено и само по електронен път, каза Иванов и допълни: Промените не са драстични, за разлика от миналата 
година. Не се предлага въвеждането на нови данъци, не се увеличават данъчни ставки, което би трябвало да е добре 
за бизнеса и той да не е недоволен, но общият преглед показва, че промените в данъчните закони са в няколко 
посоки.  
Първата посока е за хармонизирането на българските данъчни закони с европейското  законодателство във връзка с 
приемането на няколко директиви. Иванов предупреди, че от догодина ще има поскъпване на по-масовите марки 
заради промяната на формирането на акциза, а финансистът Любомир Дацов беше категоричен, че начинът, по който 
ще се промени акцизът върху цигарите, е правилният. 
  
в. Стандарт 
 
√ Електронните декларации са затруднение 
Гражданите ще се затруднят със задължителното електронно деклариране и плащане на данъци от 2018 г., каза 
финансистът Любомир Дацов пред БНР. Предложението е част от пакета данъчни промени, подготвен от финансовото 
министерство. Освен подаването на данъчните декларации само по интернет се предвижда ограничаване на кешовите 
плащания до 5 хил. лв. Според Любомир Дацов ограничаването на плащанията в брой до 5 хил. лв. е твърде нисък праг. 
Той не вижда проблем със сегашния таван от 10 хил. лв. Сред останалите предложения на МФ е въвеждането на 
облекчение от 1% от данъка върху доходите, ако получаваме всичките си пари по банков път и правим поне 80% от 
разходите си безкасово. Според Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България малко хора ще 
се възползват от това данъчно облекчение. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Вестник 24 часа 
 
√ Горанов: 7-8 млн. лева ще са загубите от освобождаването на дарените храни от ДДС  
Потенциалните загуби от ДДС в резултат от бъдещите дарения на храни се оценяват на между 7 и 8 млн. лева. при 
достигане на 0.5% от целия оборот на търгуваните храни. Това каза финансовият министър Владислав Горанов, който 
участва в дискусия за освобождаването от ДДС върху дарени храни заедно с омбудсмана Мая Манолова, министъра на 
земеделието и храните Десислава Танева, представители на Българската хранителна банка, Българския червен кръст и 
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производители на храни.Според Горанов загубата е допустима и бюджетът може да си я позволи. Това съобщиха от 
пресцентъра на финансовото министерство.В началото на месеца Народното събрание одобри на първо четене 
Законопроекта за отпадане на ДДС за дарени храни с изтичащ срок на годност. Горанов представи механизма, с който се 
урежда създаването на хранителна банка, функционирането ѝ и взаимоотношенията между нея и производителите и 
търговците на храни, както и контролът върху даряваните храни. Предвижда се министърът на здравеопазването заедно 
с министъра на земеделието и храните да определят списък на това кои храни могат да бъдат дарявани и в какъв срок. 
Хранителната банка ще получава даренията и ще ги разпределя на тези, които имат най-голяма нужда – а това ще се 
регламентира от министъра на труда и социалната политика в специален списък на институциите и социалните 
заведения. "Хранителната банка трябва да гарантира връзката между това, че се дарява качествена храна и тя достига до 
когото трябва, затова изискванията, които сме заложили в законопроекта, са доста сериозни, заяви Горанов, цитиран от 
пресцентъра на министерството. Хранителна банка ще може да се създава само ако има покритие най-малко 30% от 
територията на страната и са определени и системите за отчетност, които ще са необходими за контрола на качеството на 
дарените храни. Предвижда се хранителната банка да бъде юридическо лице с нестопанска цел и тя ще е мястото за 
контрол от страна на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Националната агенция по приходите. По 
думите на финансовия министър няма да има никаква промяна и компромис от страна на държавата по отношение на 
качеството на дарените храни."Това, което направи за гладните хора министър Горанов, е неоценимо", заяви след 
срещата омбудсманът Мая Манолова. Тя уточни, че от данъчното облекчение няма да могат да се възползват храните от 
ресторантите, блок-масите и топлите витрини на хипермаркетите, които също могат да бъдат дарявани. Манолова 
представи друга своята инициатива за дарения на останала вече приготвена храна от ресторантите и магазините, която 
ще се реализира със съдействието на Българската православна църква. 
 
Вестник Труд 
 
√ Бъчварова тихомълком създава ново министерство 
Вицепремиерът Румяна Бъчварова, която отговаря за електронното управление, е на път да създаде тихомълком ново 
министерство. Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане устройствен правилник на Държавната 
агенция „Електронно управление“. Около 500 души се очаква да заработят в мегаведомството, което се очаква да 
стартира през ноември. 
Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от премиера. Очаква се 
новата структура да бъде оглавена от бившия главен секретар на МС Росен Желязков, научи „Труд“. В правилника е 
записано, че „председателят създава на свое пряко подчинение политически кабинет“. Агенцията е първостепенен 
разпоредител с бюджетни средства, предвижда се да има собствен инспекторат, звена за вътрешен одит и за защита на 
квалифицираната информация. Записано е, че в новата структура общата администрация ще бъде разпределена в 3 
дирекции, а специализираната – в 6 дирекции и една главна дирекция. 
По-интересно е, че въпросната агенция ще разполага с ресурс от 300 млн. лв. до 2020 г. Това става ясно от Пътна карта за 
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление до 2020 г. Като приоритетни са определени 29 
проекта за близо 90 милиона лева. Основното финансиране е чрез оперативната програма „Добро управление“. 
Най-много средства – близо 24 млн. лв., са предвидени за изграждането на „Държавен хибриден частен облак“ и 
защитен интернет възел за публични услуги на електронно управление. „Държавният хибриден частен облак е 
централизирана държавна информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на данни, 
комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване и системен софтуер), разпределена в няколко локации в 
помещения, отговарящи на критериите за изграждане на защитени информационни центрове“ , пише в Закона за 
електронно управление. 
 
√ Цигарите с увеличение между 10 и 15 стотинки 
От 1 януари 2018 г. трябва да приложим минималната акцизна ставка за ЕС 
С между 10 и 15 стотинки ще поскъпнат цигарите от следващата година, обяви на брифинг министърът на финансите 
Владислав Горанов. По думите му няма как тютюневите изделия да поевтинеят в бъдеще, защото от 1 януари 2018 г. 
трябва да бъде приложена минималната акцизна ставка за Европейския съюз, която е 90 евро на 1000 къса. 
От догодина на практика се връща моделът за определяне на акциза, който бе в сила до края на миналата година. 
Специфичният акциз ще се увеличи от 70 на 101 лв. за 1000 къса, а пропорционалната компонента се намалява. От 1 
януари 2017 г. надбавката ще бъде 27% спрямо 38% сега. 
„Анализите от прилагането на променената структура на акциза показа агресивно пазарно поведение от страна на някои 
търговци, което застрашава целия пазар на тютюневи изделия“, каза пред журналисти Горанов. Той не посочи кои са 
фирмите с „агресивна политика“, но поясни, че става въпрос за чуждестранна компания. 
„Имах среща с търговците, като почти 90% от тях се обединиха около идеята, че старият вариант на акцизите е бил по-
добър“, каза още Горанов. 
Договориха механизъм за даряване на храни 
Същевременно Горанов и омбудсманът Мая Манолова обявиха новата схема, чрез която от догодина ще отпадне ДДС 
върху дарените храни. 
Законопроектът за целта вече беше приет от Народното събрание на първо четене. Условието е стойността на спестения 
ДДС да не е над 0,5% от оборота на търгуемите храни, а те да са с изтичащ срок на годност. От облекчението могат да се 
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възползват организации, извършващи общественополезна дейност с предмет „хранително банкиране“, или лица, които 
предоставят социални услуги и грижи. 
 
√ Успехите в бюджета укрепват доверието към нас (обзор) 
Шефът на банката Сума Чакрабарти доволен от стабилността на икономиката ни 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) ще продължи да бъде партньор на България при реализирането 
на стратегически за страната ни проекти, включително и чрез „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ 
(Фонда на фондовете). Това стана ясно на среща между министър-председателя Бойко Борисов и президента на ЕБВР 
Сума Чакрабарти. Заедно с вицепремиера Томислав Дончев и министъра на финансите Владислав Горанов те обсъдиха 
сътрудничеството на България с ЕБВР и възможностите за реализиране на ползотворни бъдещи проекти от общ интерес. 
Партньор в стратегически проекти 
„Подкрепата на ЕБВР показва доверието на европейските институции към България и работата, която вършим. Тя е и 
поредното потвърждение, че финансовата ни система е стабилна, а институциите, които се занимават с реализирането на 
проекти, са на високо професионално ниво. Успехите ни в борбата срещу контрабандата и намаляването на дефицита в 
бюджета също дават своя голям принос за укрепването на доверието на международните ни партньори към нас“, заяви 
премиерът Борисов. По думите му България вече може да си позволи да реализира и сама най-важните си проекти, но 
партньорството с институции като ЕБВР е важно за укрепването на солидарността между партньорските държави в 
международен план. 
От своя страна президентът на банката Чакрабарти изрази своето удовлетворение от високия растеж и стабилността на 
българската икономика през последните няколко тримесечия и подчерта, че това прави впечатление навън. Според него 
създаването на „Фонд мениджър на финансови инструменти“ в България е пример за иновативно управленско решение, 
което ще бъде от голяма полза за страната ни при осъществяването на множество значими проекти най-вече от страна на 
частния сектор. 
 
Вестник Капитал Daily 
 
√ Издаване на фактура преди възникване на данъчно събитие 
Допустимо ли е това и какви са правните последици по ЗДДС и ЗКПО 
По ЗДДС плащането на цената - цялостно или частично, не е данъчно събитие. 
Данъчното събитие по облагаема доставка на стока (съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДДС) възниква на датата, на която 
собствеността върху стоката е прехвърлена, а при доставка на услугата - на датата, на която последната е завършена. 
Когато по облагаема доставка услугата е изпълнена лошо и некачествено, е налице частично неизпълнение на договора. 
Възможно е частичното неизпълнение да доведе до пълно неизпълнение на договора и оттам цялостно неприемане на 
извършената работа. В този случай ще се процедира съобразно уговореното в договора, а при празнота ще се приложат 
разпоредбите на договора за изработка в ЗЗД. 
Договорът за СМР е разновидност на договора за изработка. Съобразно чл. 264 от ЗЗД поръчващият следва да приеме 
работата, извършена съгласно договора. Приемането от поръчващия е не само фактическо, но й правно действие. С 
приемането на работата поръчващият признава, че същата е извършена съобразно договора. В случай че поръчващият е 
приел само част от работата, данъчно събитие ще възникне само за нея. Следователно данъчно събитие по смисъла на 
чл. 25, ал. 2 от ЗДДС възниква само за приетата, но не й за неприетата работа. Данъчното събитие предхожда издаването 
на данъчния документ (аргумент от чл. 113, ал. 4 от ЗДДС). 
Тъй като не са рядко срещани случаи, когато се издават фактури, преди да е настъпило данъчното събитие, съответно, 
преди да е извършено плащане по облагаема, е издадено Указание на НАП №24-00-47 от 8.11.2007 г. на НАП. 
Съгласно чл. 113, ал. 4 от ЗДДС и както е посочено в Указание №24-00-47 от 8.11.2007 г. на изпълнителния директор на 
НАП, издаването на фактури от данъчно задължените лица следва да се извършва след настъпване на данъчното 
събитие. Плащането на цената - авансово или цялостно, не е данъчно събитие, но води след себе си до изискуемост на 
ДДС - чл. 25, ал. 7 от ЗДДС. Последното означава датата на плащането или датата на възникване на данъчното събитие за 
целите на ДДС. 
Фактура, издадена преди датата на данъчното събитие, не удостоверява наличието на последното към датата на нейното 
издаване. 
Съгласно посоченото по-горе указание, както и съобразно практиката на съдилищата, когато се установи, че фактура е 
издадена преди настъпването на данъчното събитие, не може автоматично да се приеме, че същата е издадена 
неоснователно или неправомерно, съответно априори да се приеме, че не е налице право на данъчен кредит. Когато се 
претендира право на данъчен кредит, наличието или липсата на това право по така издадена фактура следва да се 
преценява, като се вземат предвид всички факти и обстоятелства от значение за това, включително такива, настъпили 
след издаването й. Последващото настъпване на данъчното събитие, съответно авансово плащане, обаче санира така 
издадената фактура. Санирането възниква с плащането на цената - цялостно или частично, съответно с възникването на 
данъчното събитие. По ЗДДС плащането на цената - цялостно или частично, не е данъчно събитие. Последното води след 
себе си само изискуемост на ДДС. 
Съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗДДС като задължителен реквизит при издаване на фактура е посочена не само датата на 
издаване на фактурата, но и датата на настъпване на данъчното събитие. Датата на издаване на фактурата е датата на 
съставяне на документа, удостоверяващ облагаемата доставка, докато датата на данъчното събитие е датата, на която 
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данъкът става изискуем - падежът на данъчния дълг. С други думи, на датата на данъчното събитие възниква 
изискуемостта на ДДС. 
 
√ Резкият спад на вноса в САЩ е опасност за развиващите се икономики 
Техните основни двигатели на икономически ръст са американският и европейският пазар 
Търсенето на стоки в САЩ от развиващите се пазари достигна рекордно ниски нива, което отправя множество сигнали, че 
двигателят на икономически ръст за развиващите се световни икономики отслабва. Американският пазар е един от най-
важните източници на растеж за тези страни, чийто износ през миналата година спадна за пръв път от финансовата 
криза. Вносът в САЩ от Китай се свива като стойност от март насам и като количество – от април. Импортът пък от другите 
развиващи се пазари (без Китай) намалява още от януари 2013 г. според данни на МВФ, като обяснението е поевтинелите 
петрол и суровини, както и скъпият долар, пише Financial Times. 
Услугите вече са с по-висок дял в световната търговия 
Ситуацията е подобна и в другия основен пазар на стоки от развиващите се страни – ЕС, който също се сви през 2015 г. 
"Това е действително тревожещо", коментира Саймън Евънет, председател на Global Trade Alert. "По-често срещаното 
обяснение за забавянето на световната търговия е, че това се дължи на Китай, който внася по-малко. Но [американските 
данни] показват, че в индустриалните страни вносът не се променя във възходяща посока или намалява. САЩ е в по-
проблемна ситуация, отколкото хората осъзнават". Според Евънет забавянето на производствения сектор в САЩ 
подсилва притесненията, че проблемите на промишлеността в страната се разпространяват по търговския канал и към 
развиващите се пазари. Преструктурирането в американската икономика, което се изразява в преместване на фокуса от 
производството към сектора на услугите, вероятно се отразява и на динамиката на производството в световната 
икономика, добавя той. Още през 2015 г. Unctad докладва, че за пръв път услугите заемат по-голям дял от ръста в 
глобалната търговия, отколкото стоките. Тази структурна промяна обаче не означава ползи за развиващите се страни, тъй 
като те отиват предимно в развитите страни. 
Фед се цели в по-висока инфлация 
Елиса Браунщайн, икономист от UN Conference on Trade and Development (Unctad), заяви, че спадът на вноса е 
озадачаващ предвид данните за възстановяване на търсенето в САЩ и силния долар, който би трябвало да направи 
вноса по-евтин и да окуражи търсенето. Въпреки това очакванията за поевтиняването на долара вероятно ще 
стабилизират вноса. Очаква се и постепенен ръст на инфлацията в САЩ, който да потвърди, че икономиката се развива 
добре и може да устои на вдигане на лихвите от Федералния резерв, за каквото се говори от няколко месеца. Цената на 
вносните стоки може да повлияе на по-широкообхватните проинфлационни мерки, но не е единственият фактор. През 
юли инфлацията в страната се повиши с 0.8% на годишна база, но това е далеч още от целта от 2%. 
Срещата на Федералния резерв, на която предстои да вземат решение дали ще вдигнат лихвите в страната, предстои 
тази седмица. Засега преобладават по-сдържани мнения за такава възможност, като повечето анализатори смятат, че 
засега Фед ще се въздържи от тази мярка и ще изчака до декември, преди да се реши да я предприеме. Причината е 
именно, че инфлацията не е толкова висока, колкото им се иска, и че добрите данни за заетостта все още не могат да 
дадат отражение в по-високи заплати и инфлация, както се очакваше. 
 
Вестник Сега 
 
√ За пръв път от началото на реформата по-малко хора излизат в пенсия 
При масовата трета категория намалението е с почти 10% 
За пръв път от началото на последната пенсионна реформа Националният осигурителен институт отбелязва намаление 
на новите пенсионери. През първите девет месеца на 2016 г. броят на пенсиониралите се лица е 82 727, което е с 514 
души по-малко спрямо същия период на миналата година. За сравнение - през септември 2015 г. новите пенсионери бяха 
с 10% повече спрямо същия период на 2014 г., а година по-рано - с 25% повече.  
От тази година започна увеличение с по 2 месеца на възрастта и стажа за пенсия в трета категория и при мъжете, и при 
жените. Мъжете се пенсионират на 63 г. и 10 м., а жените на 60 г. и 10 месеца. Стажът е 35 г. и 2 месеца за жените, а за 
мъжете - 38 г. и 2 месеца. 
Запазва се и положителната тенденция, забелязана за пръв път миналата година - намаление при инвалидните пенсии. 
Сега те са с 10.5% по-малко, отколкото за деветте месеца на 2015 г. Лична пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване са получили 21 132 лица. Въпреки намалението обаче те остават 1/3 от всички новоотпуснати пенсии. 
Редица негативни процеси също продължават да са налице, показват данните на НОИ. Едва 56% от всички пенсионирали 
се с лични пенсии ползват общия ред - с изпълнени осигурителен стаж и възраст. При масовата трета категория 
намалението на новите пенсионери наближава 10%. В същото време бумът на нови пенсионери в сектор "Сигурност" 
набира скорост. Тази година три пъти повече военни и полицаи излизат в пенсия в сравнение с деветмесечието на 2015 г. 
Докато миналата година броят им е бил 2176, то сега е 6294 души. 
От тази година за служителите от силовите ведомства за първи път бе въведена минимална възраст за пенсия - 52 г. и 10 
месеца. Изискването за стажа от 27 г., от които 18 г. специализиран, остана. В същото време обаче действа и тригодишен 
преходен период - до края на 2018 г., за служителите, които към миналата година са изпълнили условието за стаж. Така в 
следващите три години военни и полицаи, които до декември м.г. са имали 27 г. стаж, от които 2/3 в системата, могат да 
излязат в пенсия независимо от възрастта си. 
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Сериозно увеличение за пореден път се наблюдава при наследствените пенсии - с 49.5%. За деветмесечието на тази 
година те са вече 12 876. Като цяло продължават да се увеличават пенсиите, несвързани с трудова дейност. Те са 3234 - с 
3.6% повече в сравнение със същия период на м.г. 
 
Вестник Стандарт 
 
√ Пишат списък с храни, които ще се даряват  
Списък на храните, които ще може да се даряват, без да се дължи ДДС, ще направят министрите на здравеопазването и 
на земеделието. Ще може да се даряват само пакетирани храни в срок на годност. Това стана ясно след среща на 
министъра на финансите Владислав Горанов с омбудсмана Мая Манолова по темата за освобождаване от ДДС върху 
дарени храни. На срещата присъстваха министърът на земеделието Десислава Танева, митрополит Антоний, 
представители на БАБХ, Българската хранителна банка, БЧК, производители на храни и др. 
"На срещата представихме разработения от МФ законопроект, който ще допълни приетия на първо четене закон, с който 
се урежда механизмът за създаване на хранителна банка, както и контролът върху даряваните храни", каза министър 
Горанов. Хранителната банка ще получава даренията и ще ги разпределя на тези, които имат най-голяма нужда - 
министърът на труда ще направи списък на институциите и социалните заведения. Хранителна банка ще може да се 
създава само ако има покритие най-малко на 30% от територията на страната, определени са и системите за отчетност, 
които ще са нужни за контрола на качеството на храните. Предлага се хранителната банка да бъде юридическо лице с 
нестопанска цел и тя ще бъде под контрола на БАБХ и НАП. Контролът върху качеството на храните ще се запази такъв, 
какъвто е и досега, няма да има компромис от страна на държавата по отношение на качеството на дарените храни. На 
въпрос за ефекта от това данъчно облекчение министър Горанов каза, че 7-8 млн. лв. е потенциалната загуба за бюджета 
при даряване на 0,5% от целия оборот на храни, което бюджетът може да си го позволи. 
Омбудсманът Мая Манолова подчерта, че "това, което направи за гладните хора министър Горанов, е неоценимо". Тя 
коментира, че храните от ресторантите, блок-масите и топлите витрини на хипермаркетите няма да могат да се 
възползват от новото данъчно облекчение. Тези храни също ще могат да бъдат дарявани, като омбудсманът представи 
друга своя инициатива за дарения на останала вече приготвена храна от ресторантите и магазините, която ще се 
реализира със съдействието на Българската православна църква. Ще организират обществени трапезарии с излишните 
храни от ресторанти и топли витрини, които няма да ползват отстъпки от ДДС. Идеята е да се покаже, че има хора, които 
са готови да даряват и без отстъпки. Още следващата седмица в няколко общини пилотно ще се организират такива 
обществени трапезарии. Идеята е храните от столове и ресторанти да стигат по най-бързия начин до първото най-близко 
социално заведение, където хората не се дохранват. 
 
√ Дават 380 млн. лв. за регионални пътища през 2017г.  
"380 милиона лева ще бъдат заделени за регионални пътища през следващите години". Това каза регионалният 
министър Лиляна Павлова, цитирана от Нова телевизия. И уточни, че с парите ще се рехабилитират над 230 километра 
второкласни и третокласни пътища, които се намират предимно в Северна България. 
Вече са сключени 15 договора на стойност близо 200 милиона. До края на април 2017 година трябва да бъдат подписани 
и останалите контракти, изтъкна министърът. 
Приоритет в усвояването на евросредствата ще са магистралите. До месец трябва да бъде избран изпълнител за 
отсечката "Ябланица-Боаза" по магистрала "Хемус". Стартирана е процедурата и за продължаване на строителството и от 
източната страна на магистралата. 
"До пролетта на 2017 г. трябва да е готово и идейното проектиране на пътя през Кресненското дефиле", уточни още 
Лиляна Павлова. За участъка е намерен най-добрият вариант, каза тя при откриването на годишния форум за 
перспективите в строителството. 
 
сп. Мениджър 
 
√ Спад на цените на петрола 
Котировките на петрола бяха ориентирани низходящо тази сутрин в Азия. Инвеститорите залагат на колебания в цените 
преди срещата на производителите другата седмица в Алжир, съобщи сайтът romandie.com, цитирайки Франс прес. 
Американският лек суров петрол с доставка през октомври поевтиня с 22 цента до 43,08 долара за барел в азиатската 
електронна сесия. 
Ноемврийските фючърси на сорта Брент, който е референтен за Европа, изгубиха 14 цента от стойността си и един барел 
се търгуваше за 45,81 долара. 
Вчера котировките закриха търговията с покачване, подкрепени от перспективата за споразумение между страните, 
добиващи суровината, за ограничаване на предлагането. 
В неделя венецуелският президент Николас Мадуро даде уверения в края на 17-ата среща на върха на Движението на 
необвързаните, чието председателство пое, че производителите са близо до споразумение за стабилизиране на 
петролния пазар. 
 
Investor.bg 
 
√ Шулева: Налага се нов прочит на идеята за осигурителните прагове  
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Минималните осигурителни прагове да се запазят до догодина, като отсрочката да се използва за анализ и 
дебати, предлага икономист 
Налага се нов прочит на идеята за минималните осигурителни прагове, но си заслужава да се направи дискусия за 
промените. Това каза бившият социален министър Лидия Шулева в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria. 
Не може подходът, който е бил валиден преди 13 години, да продължава да бъде такъв и сега, коментира експертът. 
"Създадоха се диспропорции в някои сектори. Новата рамка трябва да отразява реалностите, да подкрепя пазара на 
труда, както и добрите отношения между работодател и работник и то в среда, в която се усеща недостиг на работна 
сила. В сектори, където има недостиг и пазарен натиск, ще последват и по-високи заплати".  
По думите на Шулева в България в момента се преговаря с около 80 бранша. "Много са раздробени. Заслужава си да се 
мисли за окрупняване".  
"Не съм привърженик на регулациите. Като цяло предпочитам свободата на договаряне и либерализма, но за съжаление 
в България има много порочни практики и трябва да се извърви един път". 
По думите на Шулева правосъдието е "най-важният елемент на икономическата свобода", защото инвеститорите са 
склонни да пренебрегнат всичко останало - и данъчни ставки, и наличие на квалифицирани кадри и т.н. с репликата: "Да, 
но нямате правосъдие!". "Докато това не се промени, отношението към нашата страна ще остане същото", казва 
Работещият вариант по отношение на минималните осигурителни прагове е до догодина да остане ситуацията, каквато е 
до момента, но да се използва това време за анализ и дебати. А догодина, през август, да имаме разработени  два - три 
варианта, като правителството трябва да има водеща координационна роля в тези разговори, да се опита да тушира 
различията и конфронтацията. Това каза проф. Кръстьо Петков от Съюза на икономистите в предаването "Бизнес старт" 
на Bloomberg TV Bulgaria. 
"Би трябвало да прилагаме утвърдения европейски механизъм, онзи, който най-много подхожда на България. Има един 
универсален принцип за минималните осигурителни прагове – равнището се фиксира според линията на бедност и върви 
над нея. В България този принцип не се спазва и работодателите го знаят". 
Районирането, каза Петков, има известен смисъл, но трябва "внимателно да се прецени, да не би тогава още повече да 
се засилят диспропорциите между отделните региони", предупреди икономистът. 
По думи на професора позицията на финансовия министър е разумна - страните да се върнат на ниво преговори и да се 
намери решение на отворените въпроси. "Тук няма място за егоизъм и ревност". 
 
√ М. Кукушева: Данък уикенд създава проблем за малкия бизнес  
Той неминуемо ще доведе до промяна на себестойността на всички видове стоки и услуги в България 
Данък уикенд и неговото изплащане неминуемо ще доведе до промяна на себестойността на всички видове стоки и 
услуги. Това каза председателят на УС на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС) Мариана 
Кукушева в предаването Investbook с Димитър Вучев по Bloomberg TV Bulgaria. 
"Проблемът е в малкия бизнес, който в продължение на 25 години се опитвахме да развиваме, да материализираме, и в 
момента точно този бизнес е притеснен, защото данъкът, който ще плаща трябва да влезе в себестойността на 
продукцията, която той създава", обясни Кукушева. 
"Всеки разход за бизнеса е категорично заложен в себестойността на продукта и услугата, които той предлага на пазара. 
Този данък неминуемо ще доведе до промяна в себестойността на всички видове стоки, храни и услуги в България", 
категорична беше тя. 
По думите ѝ НБСХС е притеснен от въвеждането на този данък, тъй като в този бранш сивият сектор приближава 50%. 
Второ, липсва регистър на дистрибуторите или превозвачите и търговците на хляб, тестени и сладкарски изделия. 
 „Нашият бранш е притеснен от несправедливостта на ангажираност спрямо изрядността към бюджета на белия бизнес и 
абсолютно непроменената обстановка в сивия сектор“, каза тя. 
 
√ Н. Иванчев: Данък уикенд се въведе само защото изглежда социално справедлив  
При данъчна ставка от 20% и очакван ДДС ефект от 100 млн. лв. събраните приходи са между 5-6 млн. лв. 
„Данък уикенд“ се въведе само и единствено поради факта, че той изглежда социално справедлив. Първите изчисления 
показаха, че при данъчна ставка от 20% и очакван ДДС ефект от 100 млн. лв. събраните приходи са между 5-6 млн. лв. 
При данъчна ставка от 10% не трябва да очакваме повече от 1-2 млн. лв приходи. Това каза данъчният консултант 
Николай Иванчев в предаването Investbook с Димитър Вучев по Bloomberg TV Bulgaria. 
По думите му ефектът за консултантския бизнес ще бъде много малък. "Очаквам в повечето от случаите фирмите да 
предпочетат използването на пълния данъчен кредит и да връщат много малко под формата на собствено начисление", 
допълни Иванчев. 
Направените промени всъщност можеха и въобще да не се правят, коментира още той. 
"Всички разпоредби, залегнали в закона, регулираха почти по същия начин", смята данъчният консултант. 
За сметка на това се получи друг парадокс, а именно, че не можем да направим разграничение между фирмено лично 
ползване и скрито разпределение на печалбата. Когато няма критерий, във всеки един процес по проверка или ревизия 
може да се избере по-тежкият вариант, обясни данъчният консултант. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Томислав Дончев: Инвестираме 16 млрд. лв. в строителство за шест години 
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 „Ще бъдат инвестирани в строителство не по-малко от 15-16 млрд. лева за шест години напред. Това средно е над 2,5 
млрд. лева на годишна база.“ Това каза вицепремиерът по еврофондовете и икономическата политика Томислав Дончев 
по време на Шестия дискусионен форум на тема „Строителството през 2017 г. – перспективи и предизвикателства. 
Възможностите през програмен период 2014 – 2020“, предаде „Фокус“. 
„Не беше много по-различна ситуация, когато преди 3 години дадох съвета да се мисли повече в зелено. От тези срещи 
има полза. Добрата новина е, че пари има. Овладели сме технологията да ползваме парите. Не по-малко от 12 млрд. 
лева ще бъдат инвестирани в строителство. Втората добра новина е, че заедно разработихме новото законодателство в 
сферата на обществените поръчки“, заяви Дончев. По думите му КСБ винаги е била еталон за браншова организация. 
„Работили сме заедно и това е било за добро. Искам да ви призова за по-строг подход за вътрешно браншовата 
организация. Дългите вериги от формални и неформални изпълнители, липсата на отговорност кой какво е построил не 
помага на никого. Убеден съм, че имате достатъчно механизми това да бъде силно ограничено. Българският строител 
обичайно има висока репутация, нека я пазим такава. Да спрем да изтощаваме бранша с ниските цени. Това също е 
въпрос за вътрешно-браншова регулация. От войната на ниски цени никой не печели“, подчерта Томислав Дончев. Той 
призова още КСБ да се мисли и работи в сферата на образованието. 
 
stroitelstvoimoti.com 
 
√ Инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството:  
 „С браншовите организации съгласуваме общи действия за актуализиране на нормативната база и за постигане на по-
високо качество на извършваните изолационни дейности.“ 
Инж. Йордан Николов е сред учредителите на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС). Бил е два 
мандата председател на УС на асоциацията. От март 2016 г. е неин изпълнителен директор.  
„Търсим всякакви възможности за участие в проекти и програми както на национално, така и на международно ниво.“ 
Разговаря 
Виолета ВЛАСТАНОВА 
•Инж. Николов, какво е състоянието на Българската асоциация за изолации в строителството в момента и кои са 
новостите в работата на организацията? 
•БАИС е в процес на реорганизация, целта на която е да се увеличат възможностите за повече дейности както в полза на 
членовете, така и по отношение на разработката на нормативни документи, обучението на кадри, партньорството с 
международни браншови организации. За целта ще бъде увеличен административният състав на асоциацията, като 
бъдат подбрани подходящи специалисти за работа в тези направления. 
•Кои са новите моменти в изискванията за строителните продукти и влагането им в строежите, съгласно Наредба № рд-
02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на България? 
•Най-важните нови моменти са включването в наредбата на раздели, третиращи хидроизолацията на междуетажни 
подове на санитарно-хигиенни помещения в сградите. Също така са включени хидроизолационни системи за инженерни 
съоръжения като мостове и виадукти. Освен това са актуализирани, в съответствие с новите стандарти, много от 
материалите, прилагани за хидроизолации. Налагаше се сериозен преглед на наредбата във връзка с влизането в сила на 
европейския Регламент № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на 
строителните продукти, който замени действащата преди това Директива 89/106/ЕИО, за да може документът да 
съответства на най-новите изисквания на европейските норми. Има промени също така в списъка на материалите, 
използвани за хидроизолации, което е следствие от непрекъснатото развитие на индустрията за такива материали. 
•Скоро приключи работата по издаването на „Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите 
конструкции на сгради“. На кого и с какво е полезно изданието? 
•Ръководството беше издадено с цел да подкрепи всички участници в процеса на прилагане на Националната програма 
на МРРБ за енергийно обновяване на жилищните сгради, започнала през 2015 г., и Националния план за сгради с близко 
до нулево потребление на енергия 2015-2020 г. – проектанти, строители, инвеститори, строителен надзор и държавните 
и общинските контролни органи. Целта на ръководството не се изчерпва само с тази програма. Нашата амбиция беше 
това помагало да бъде полезно и в бъдеще при осъществяване на енергийно ефективното обновяване на сградния фонд. 
Изданието беше разработено чрез използването на опита на много от най-сериозните участници на пазара за 
топлоизолационни и хидроизолационни системи, голяма част от които разполагат и със сериозен опит в изпълнението на 
такива задачи в други страни. 
•Как още БАИС подпомага работата на специалистите предвид състоянието на сектора и успявате ли да привличате нови 
членове? 
•Това на практика са два отделни въпроса. БАИС непрекъснато организира семинари и обучения за актуализиране на 
знанията на специалистите, работещи в областта на изолациите. Както споменах, ние сме си поставили като една от 
основните задачи в нашата работа обучението, подготовката и преподготовката на кадри, необходими за нашия бранш. 
Стремежът ни винаги е бил да разширяваме обхвата на асоциацията с нови членове, за да можем да имаме по-голямо 
влияние върху процесите на пазара и да изразяваме интересите на повече и повече участници в него. Увеличаваме броя 
на членовете, но трябва да се има предвид, че секторът не е в добра икономическа форма, и този процес не върви 
толкова бързо, както би ни се искало. 
•Има ли сътрудничество между БАИС и държавните органи и институции и браншовите организации? 
•БАИС постоянно си сътрудничи с всички заинтересовани държавни органи и организации за постигане на своите цели. 
Много добро е сътрудничеството ни с МРРБ, с ДАМТН, ДНСК, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
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населението” и др. Освен това ключово за нашата работа е и сътрудничеството с организации като КСБ, КАБ, КИИП, САБ, 
БААИК, Сдружение „Български врати и прозорци“, БТПП, НСОРБ, АИКБ, с които съгласуваме общи действия в 
направление развитие и актуализиране на нормативната база, борба с недобрите професионални практики за постигане 
на по-високо качество на извършваните изолационни дейности. 
• Освен за качеството на материалите в строителството асоциацията активно се бори и с нелоялната конкуренция. Имате 
ли резултати в тази посока? 
•Както добре знаете, една от първите цели при създаването на асоциацията бе борбата с нелоялната конкуренция и 
опитите за измама на клиентите. Непрекъснато получаваме сигнали от пазара за такива практики и адекватно реагираме 
чрез сътрудничеството ни с държавните контролни органи за прекратяване на такива практики. Освен това в БАИС има 
Комисия по етика, която се стреми да регулира практиката на нашите членове. Има постигнати конкретни резултати, 
спрени са материали с качества, несъответстващи на декларираните. 
•Какви са възможностите за включване в изпълнението на новите оперативни програми на ЕС? 
•Като неправителствена организация ние се нуждаем от допълнителни средства за финансиране, за да може нашата 
дейност да се организира и да отговаря на нарастващите изисквания на членовете. Търсим всякакви възможности да 
участваме в такива проекти както на национално, така и на международно ниво. Имаме опит през годините и сме 
постигали нелоши резултати. Стремим се също така да получаваме информация за възможностите на тези европейски 
програми за подпомагане работата на нашите членове. Работим с консултантски фирми в това направление. 
• В края на септември БАИС организира семинар за хидроизолационни системи на строежите. Каква е целта на 
събитието? 
•Целта на този семинар е да бъдат разгледани измененията на Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 г. Ще бъдат засегнати 
всички направления на хидроизолационните системи в зависимост от вида на сградата, вида на покрива и т.н. Каним 
всички специалисти, които работят в областта на хидроизолациите, да участват в него. 
 
 


