
1 

 

 

 
 
 

  

 
 

Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Българско национално радио 
 
√ Васил Велев: Скокът на минималната работна заплата е напълно необоснован икономически 
Договарянето зад гърба на работодателите с правителството за размера на минималната работна заплата, едностранното 
определяне на размера, поставянето на масата като свършен факт, над който да се договарят прагове, преля чашата и това 
беше причината работодателските, браншовите организации да се обединят около тези искания за прекратяване на този 
порочен механизъм.  
Това коментира в интервю за предаването "Нещо повече" по програма 
"Хоризонт" Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България: 
Ние не бихме започнали разговори за преговори за минималната работна 
заплата за 2018 г., а бихме започнали преговори за минималната работна 
заплата за 2017г. Това сме го казали на синдикатите. Ние бихме започнали 
разговори със синдикатите по тази тема. Ние не смятаме, че размерът на 
минималната работна заплата е определен, тъй като той е посочен за 
момента в средносрочната бюджетна основа, без да е преговаряно на тази 
тема въобще, без да има механизъм, по който да се стига до това число.  
Велев допълни: 
През последните три години имаме нарастване на минималната работна 
заплата с общо 35%, при условие, че икономиката, БВП, 
производителността за тези три години са нараснали с едноцифрено число, 
т.е. от порядъка на 7-8 процента, при условие, че имаме нулева инфлация. 
Този скок е напълно необоснован икономически и размерът всъщност не е 
460, тъй като България е единствената страна, която има т.нар. класове 
задължителен процент за прослужено време, размерът е 515 на средната 
минимална работна заплата. 
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл. 
 
Econ.bg 
 
√ Васил Велев: Скокът на минималната работна заплата е напълно необоснован икономически 
"Ние не бихме започнали разговори за преговори за минималната работна заплата за 2018 г., а бихме започнали преговори 
за минималната работна заплата за 2017 г.", каза Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Договарянето зад гърба на работодателите с правителството за размера на минималната работна заплата, едностранното 
определяне на размера, поставянето на масата като свършен факт, над който да се договарят прагове, преля чашата и това 
беше причината работодателските, браншовите организации да се обединят около тези искания за прекратяване на този 
порочен механизъм. Това коментира в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. "Ние не бихме започнали разговори за преговори за минималната 
работна заплата за 2018 г., а бихме започнали преговори за минималната работна заплата за 2017 г. Това сме го казали на 
синдикатите. Ние бихме започнали разговори със синдикатите по тази тема. Ние не смятаме, че размерът на минималната 
работна заплата е определен, тъй като той е посочен за момента в средносрочната бюджетна основа, без да е преговаряно 
на тази тема въобще, без да има механизъм, по който да се стига до това число", каза още той.  
"През последните три години имаме нарастване на минималната работна заплата с общо 35%, при условие, че 
икономиката, БВП, производителността за тези три години са нараснали с едноцифрено число, т.е. от порядъка на 7-8 
процента, при условие, че имаме нулева инфлация. Този скок е напълно необоснован икономически и размерът всъщност 
не е 460, тъй като България е единствената страна, която има т.нар. класове задължителен процент за прослужено време, 
размерът е 515 на средната минимална работна заплата", допълни Велев. 
 
 
 

http://bnr.bg/post/100746318/vasil-velev-skokat-na-minimalnata-rabotna-zaplata-e-napalno-neobosnovan-ikonomicheski
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Banks.dir.bg 
 
√ Васил Велев: Скокът на минималната работна заплата е напълно необоснован икономически 
Договарянето зад гърба на работодателите с правителството за размера на минималната работна заплата, едностранното 
определяне на размера, поставянето на масата като свършен факт, над който да се договарят прагове, преля чашата и това 
беше причината работодателските, браншовите организации да се обединят около тези искания за прекратяване на този 
порочен механизъм.  
Това коментира в интервю за предаването "Нещо повече" по програма "Хоризонт" Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България: „Ние не бихме започнали разговори за преговори за минималната работна заплата за 
2018 г., а бихме започнали преговори за минималната работна заплата за 2017г. Това сме го казали на синдикатите. Ние 
бихме започнали разговори със синдикатите по тази тема. Ние не смятаме, че размерът на минималната работна заплата 
е определен, тъй като той е посочен за момента в средносрочната бюджетна основа, без да е преговаряно на тази тема 
въобще, без да има механизъм, по който да се стига до това число“. Велев допълни: През последните три години имаме 
нарастване на минималната работна заплата с общо 35%, при условие, че икономиката, БВП, производителността за тези 
три години са нараснали с едноцифрено число, т.е. от порядъка на 7-8 процента, при условие, че имаме нулева инфлация. 
Този скок е напълно необоснован икономически и размерът всъщност не е 460, тъй като България е единствената страна, 
която има т.нар. класове задължителен процент за прослужено време, размерът е 515 на средната минимална работна 
заплата. Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл. 
 
Сега 

 
√ Бизнесът предлага 7 показателя за минимална заплата 
Седемте критерия за определяне на минималното възнаграждение, предложени 
още през април, припомниха от Българската стопанска камара в писмо до 
социалния министър Зорница Русинова. Поводът бе заседанието на съвета за 
тристранно сътрудничество от миналата седмица, на който представителите на 
кабинета призоваха работодателите и бизнеса да седнат на една маса и да се 
разберат за минималните осигурителни прагове и възнаграждения. Според 
министър Русинова тема за дебат относно минималната заплата няма, защото 
правителството ще ратифицира конвенция на ЕС, в която са разписани критерии 
за определяне на възнаграждението. Тези критерии обаче не са безспорни и не 
се приемат по еднакъв начин от синдикати и бизнес, става ясно от предлаганите 
методи. В социалното министерство бе създадена работна група, която да 
изработи методиката, но макар че социалните партньори са представили 
становищата си, резултат от работната група няма.  
Сред критериите, предлагани от БСК, са линията на бедността, средната заплата 
(икономически дейности, по общини и области), индексът на потребителските 

цени, производителността на труда, заетостта, БВП и др. БСК искат заплатите да се договарят чрез фирмени и браншови 
колективни трудови договори. От Асоциацията на индустриалния капитал настояват също за договаряне по браншове, а 
там, където няма - да се вземе най-ниската измежду останалите договорени нива. Тяхното становище също е представено 
преди месеци в министерството. Според данните на АИКБ към края на 2014 г. в частния сектор минималната заплата 
практически стига до 50% от стойността на средната месечна заплата при средно за ЕС около 42%.Само в София от 28 
области съотношението е под средното за ЕС. В 20 области е над 60%, а в четири области - над 70%, показват данните. 
Според АИКБ минималната заплата трябва да е между 30 на сто до 40 на сто от средната.  
Синдикатите искат да се вземат предвид две групи критерии - социални и икономически. Социалните гарантират, че 
минималната заплата осигурява достоен жизнен стандарт на работника и неговото семейство. Докато икономическите 
индикатори са свързани с критериите, които и работодателите предлагат. Според синдикатите минималната заплата 
трябва да се движи в граници - долната да е линията на бедността (300 лв. сега) по 1.3, а горната граница - 60% от средната 
работна заплата за страната. 
ПОЗИЦИЯ 
Работодателите не са съгласни с планирания размер от 460 лв. минимална заплата за 2017 г., защото той не е обсъждан 
със социалните партньори, каквато е процедурата. 
 
Инвестор.БГ 
 
√ Васил Велев: КФН трябва да завиши таксите за компаниите минимално 
Според него разликата във финансовите възможности на компаниите и тези на пенсионните фондове и 
застрахователните дружества е огромна 
"Бихме искали да видим в цялост бюджета и ръста на таксите, за да подкрепим изцяло с една стъпка преминаването към 
самофинансиране на Комисията за финансов надзор", коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), идеята на КФН да спре да разчита на бюджетна субсидия. 
Според него може би е по-добре Комисията да не се отказва веднага от цялата бюджетна субсидия. По негово мнение това 
може да се направи по-плавно, за да няма рязък ръст в размера на таксите. 

http://bnr.bg/post/100746318/vasil-velev-skokat-na-minimalnata-rabotna-zaplata-e-napalno-neobosnovan-ikonomicheski
http://www.segabg.com/article.php?id=826220
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Той обясни, че асоциацията ще следи внимателно предложението на Комисията в частта такси на листваните компании, 
тъй като по думите му "те не са толкова хомогенни като пенсионните фондове и застрахователните дружества". 
"За нас е важно да видим частта, която се отнася до листваните компании. Надяваме се там таксите да бъдат завишени 
минимално, тъй като основните активи на капиталовия пазар са в пенсионните компании и застрахователните дружества. 
За тях и надзорът отнема много по-голям ресурс", категоричен бе Велев. Той посочи като характерна особеност на нашия 
капиталов пазар именно голямата разлика във финансовите възможности на различните компании. "За това окончателната 
си подкрепа ще дадем, след като видим конкретния проект", подчерта Велев. По думите му има и нов надзорен субект в 
дейността на Комисията и това са предприятията с над 50% държавно или общинско участие, както и доставчиците на 
услуги от общ интерес, които са поднадзорни от Комисията за енергийно и водно регулиране. "Би било правилно да се 
събират такси и от тях, така бюджетът като приходи ще бъде по-справедливо разпределен", смята още Велев. 
 
Новини дир.бг 
 
√ Васил Велев: КФН трябва да завиши таксите за компаниите минимално 
"Бихме искали да видим в цялост бюджета и ръста на таксите, за да подкрепим изцяло с една стъпка преминаването към 
самофинансиране на Комисията за финансов надзор", коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), идеята на КФН да спре да разчита на бюджетна субсидия. 
Според него може би е по-добре Комисията да не се отказва веднага от цялата бюджетна субсидия. По негово мнение това 
може да се направи по-плавно, за да няма рязък ръст 
 
Expert.bg 
 
√ Създава се Съвет за развитие на капиталовия пазар в България 
По инициатива на Централен депозитар, Комисия за финансов надзор (КФН), народния представител г-н Делян Добрев и 
в партньорство с Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на 
директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), 
Асоциация на индустриалния капитал в България(АИКБ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно 
осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска 
асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска стопанска камара (БСК), Българска фондова борса - София, 
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Национална комисия за корпоративно 
управление (НККУ) се създава Съвет за развитие на капиталовия пазар в България. Това съобщиха от Централен депозитар. 
Представители на ръководствата на институциите и организациите подписаха днес меморандум за учредяването на 
Съвета. „В КФН не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще предложим още на 
първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като регулатор, обещавам, че ще 
ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета смислени решения за 
капиталовия пазар“, каза г-жа Карина Караиванова, председател на КФН. 
Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов 
сектор. Сред основните му приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия 
пазар в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран 
пазар; усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; създаване на условия за финансиране 
на малкия и среден бизнес чрез капиталовия пазар; въвеждане за търговия на нови финансови инструменти на регулиран 
пазар; създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез оперативни 
програми и средства от ЕС и др. „Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент 
в сектора до момента, но най-вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия 
пазар в България. Убедени сме, че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и 
работещ небанков финансов сектор“, каза г-н Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. 
За изпълнение на приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове-представители на 
организациите подписали меморандума. Функциите, които ще изпълнява Координационната ръководна група са: анализ 
и оценка на състоянието на сектора, както и прогнози за процесите в него; иницииране на публични дискусии и научни 
изследвания по актуални теми; разработване на национална програма за повишаване на финансовата култура на 
потенциалните клиенти на финансови услуги и изготвяне на предложения за законодателни промени в небанковия 
финансов сектор. Координационната ръководна група ще действа следвайки правила за равнопоставеност на всички 
участници, приемане на общи позиции по въпроси от водещо значение за капиталовия пазар, провеждане на 
консултациите в конструктивен дух и при забрана за преследване на секторни интереси и индивидуални казуси на 
отделните й членове.  
Подписаният днес меморандум е безсрочен и в Съвета може да се включи всяка друга организация имаща отношение към 
небанковия финансов сектор, и която споделя принципите му. Като асоцииран член към него вече се присъедини 
Американската търговска камара в България (AmCham). 
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Факти.бг 
 
√ Борсата получи тласък за развитие 
Борсата получи тласък за развитие с подписания меморандум за учредяване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в 
страната. Събитието е факт следствие на инициатива на Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и 
народния представител Делян Добрев. 
Партньорите, които сложиха подписа си днес под меморандума са: Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на 
българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), 
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на 
лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска фондова борса (БФБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ). 
„В Комисията за финансов надзор не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще 
предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като 
регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета 
смислени решения за капиталовия пазар, каза Карина Караиванова, председател на КФН. 
Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов 
сектор. Сред основните приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар 
в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; 
усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; въвеждане за търговия на нови финансови 
инструменти и създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез 
оперативни програми и средства от ЕС, и др. 
„Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-
вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. Убедени сме, 
че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов 
сектор“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.  
За приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове – представители на организациите 
подписали меморандума. Като асоцииран член към Съвета вече се присъедини Американската търговска камара в 
България (AmCham). 
 
Новини дир.бг 
 
√ Борсата получи тласък за развитие 
Борсата получи тласък за развитие с подписания меморандум за учредяване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в 
страната. Събитието е факт следствие на инициатива на Централния депозитар, Комисията за финансов надзор и народния 
представител Делян Добрев. 
Партньорите, които сложиха подписа си днес под меморандума са: Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на 
българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), 
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на  
лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска фондова борса (БФБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ). 
"В Комисията за финансов надзор не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще 
предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като 
регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета 
смислени решения за капиталовия пазар, каза Карина Караиванова, председател на КФН. 
 
 Рrofit.bg 
 
√ Голяма крачка напред за развитие на капиталовия пазар в България 
Днес, в столичен хотел бе подписан меморандум за учредяване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в страната. 
Събитието е осъществено по инициатива на Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и народния 
представител Делян Добрев.  
Партньорите, които сложиха подписа си днес под меморандума са: Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на 
българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), 
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на 
лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска фондова борса (БФБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ).  
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„В Комисията за финансов надзор не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще 
предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като 
регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета 
смислени решения за капиталовия пазар, каза Карина Караиванова, председател на КФН.  
Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов 
сектор. Сред основните приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар 
в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; 
усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; въвеждане за търговия на нови финансови 
инструменти и създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез 
оперативни програми и средства от ЕС, и др.  
„Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-
вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. Убедени сме, 
че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов 
сектор“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.  
За приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове – представители на организациите 
подписали меморандума. Като асоцииран член към Съвета вече се присъедини Американската търговска камара в 
България (AmCham). 
 
news.data.bg 
 
√ Голяма крачка напред за развитие на капиталовия пазар в България 
Днес, в столичен хотел бе подписан меморандум за учредяване на Съвет за развитие на капиталовия пазар в страната. 
Събитието е осъществено по инициатива на Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и народния 
представител Делян Добрев. 
Партньорите, които сложиха подписа си днес под меморандума са: Асоциация на банките в България (АББ), Асоциация на 
българските застрахователи (АБЗ), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите (АДВИБ), Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), 
Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на 
лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска 
стопанска камара (БСК), Българска фондова борса (БФБ), Конфедерация на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) и Национална комисия за корпоративно управление (НККУ). 
"В Комисията за финансов надзор не само сме набелязали основните проблеми пред българския капиталов пазар, но ще 
предложим още на първото заседание на Съвета следващата седмица практически решения. От наша страна, като 
регулатор, обещавам, че ще ангажираме експертния капацитет на комисията в пълен обем, за да предложим на Съвета 
смислени решения за капиталовия пазар, каза Карина Караиванова, председател на КФН. 
Съветът се създава като официална платформа за сътрудничество между организации в областта на небанковия финансов 
сектор. Сред основните приоритети са изработване на цялостна стратегия и пътна карта за развитие на капиталовия пазар 
в средносрочен и дългосрочен план; повишаване на пазарната капитализация и обемите на търговия на регулиран пазар; 
усъвършенстване на нормативната уредба в областта на финансовите пазари; въвеждане за търговия на нови финансови 
инструменти и създаване на възможност за финансиране на публични предлагания на финансови инструменти чрез 
оперативни програми и средства от ЕС, и др. 
"Учредяването на Съвета е исторически момент не само поради факта, че е без прецедент в сектора до момента, но най-
вече заради обединението на всички заинтересовани страни за развитието на капиталовия пазар в България. Убедени сме, 
че това е най-правилният начин за съвместна работа в посока изграждане на ефективен и работещ небанков финансов 
сектор", каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар. 
За приоритетите на Съвета се създава Координационна ръководна група, с членове – представители на организациите 
подписали меморандума. Като асоцииран член към Съвета вче се присъедини Американската търговска камара в България 
(AmCham). 
 
Mediapool 
 
√ Новите такси на КФН няма да засегнат втората пенсия 
Увеличаването на таксите на Комисията за финансов надзор (КФН) няма да се отрази върху цените на услугите на 
пенсионните и застрахователните компании, съобщи БНР. 
През септември стана ясно, че новата председателка на ведомството Карина Караиванова планира сериозно увеличение 
на таксите, плащани от пенсионни фондове, застрахователи и от инвестиционната общност. 
Целта е ведомството да стане независимо от държавния бюджет и да се издържа почти само от поднадзорните лица, т. е. 
от бизнеса, който би трябвало да контролира, тъй като такъв бил европейският модел. 
Бюджетът на КФН за 2016 г. е 10.44 млн. лв., като трансферът от държавния бюджет е 3.2 млн. лв. Годишните постъпления 
от такси през 2015 г. са били близо 5 млн. лв. Отделно от глобите, които налага КФН, в бюджета й са влезли допълнително 
2.3 млн. лв. 
Председателите на асоциациите на пенсионните дружества Никола Абаджиев и на застрахователите Светла Несторова са 
заявили пред БНР, че крайните клиенти няма да пострадат от промените. 
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"Нашето ценообразуване не зависи чак толкова много от това дали 10 000 евро повече или по-малко ще се плати в такса 
към надзора. Нищо, което КФН би могла да направи от гледна точка на такси, не може да се сравнява с градушката в София 
преди две години или с войната по пътищата", посочи Несторова. 
"Таксите са събирани от осигурените лица в съображение със закона. Вие знаете, че те се намаляват постепенно във 
времето", заяви Никола Абаджиев. 
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал обаче увеличаването на таксите може да създаде 
проблем на борсовите играчи. 
 
Дума 
 
√ Подкрепата от бизнеса за новите такси на КФН на кантар 
"Бихме искали да видим в цялост бюджета и ръста на таксите, за да подкрепим изцяло с една стъпка преминаването към 
самофинансиране на Комисията за финансов надзор", коментира вчера председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев идеята на КФН да спре да разчита на бюджетна субсидия, което означава 
повишаване на таксите. Според него може би е по-добре комисията да не се отказва веднага от цялата бюджетна субсидия. 
По негово мнение това може да се направи по-плавно, за да няма рязък ръст 
в размера на таксите. 
Велев обясни, че асоциацията ще следи внимателно предложението на КФН 
в частта такси на листваните компании, тъй като по думите му "те не са 
толкова хомогенни като пенсионните фондове и застрахователните 
дружества". "За нас е важно да видим частта, която се отнася до листваните 
компании. Надяваме се там таксите да бъдат завишени минимално, тъй като 
основните активи на капиталовия пазар са в пенсионните компании и 
застрахователните дружества. За тях и надзорът отнема много по-голям 
ресурс", каза Велев. Той посочи като характерна особеност на нашия 
капиталов пазар именно голямата разлика във финансовите възможности 
на различните компании. "За това окончателната си подкрепа ще дадем, 
след като видим конкретния проект", подчерта Велев. 
По думите му има и нов надзорен субект в дейността на КФН и това са предприятията с над 50% държавно или общинско 
участие, както и доставчиците на услуги от общ интерес, които са поднадзорни от Комисията за енергийно и водно 
регулиране. "Би било правилно да се събират такси и от тях, така бюджетът като приходи ще бъде по-справедливо 
разпределен", каза Велев. 
 
Българско национално радио 
 
√ Увеличаването на таксите на КФН няма да се отрази върху цените на услугите на пенсионните и застрахователните 
компании 
Увеличаването на таксите на Комисията за финансов надзор няма да се отрази върху цените на услугите на пенсионните и 
застрахователните компании. Все още няма точни разчети как комисията ще увеличи таксите, събирани от подназорните 
си лица. Това ще стане, защото тя възнамерява да се откаже от държавната си субсидия. Председателите на асоциациите 
на пенсионтите дружества Никола Абаджиев и на застрахователите Светла Несторова обаче увериха, че крайните клиенти 
няма да пострадат от промените. Освен че няма да получава пари от държавата, в бюджета на Комисията за финансов 
надзор няма да се включват и глобите. Това ще направи по-прецизна работата на небанковия регулатор, но: Това е със 
сигурност някаква форма на турбуленция за всички ни, заяви председателят на Асоциацията на застрахователите Светла 
Несторова. За цените на застраховките : Нашето ценообразуване не зависи чак толкова много от това дали 10 000 евро 
повече или по-малко ще се плати в такса към Надзора.Нищо, което Комисията за финансов надзор би могла да направи от 
гледна точка на такси не може да се сравнява с градушката в София преди две години или с войната по пътищата. Никола 
Абаджиев, председател на Асоциацията на пенсионните фондове: Таксите са събирани от осигурените лица в съображение 
със закона. Вие знаете, че те се намаляват постепенно във времето.  
Увеличаването на таксите може да създаде проблем на борсовите играчи, допълни Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал: Ние бихме искали в цялост да видим бюджета, ръста на таксите, за да подкрепим изцяло с една 
стъпка преминаването към самофинсиране. Може би е добре да не се отказва комисията веднага от цялата бюджетна 
субсидия, а това да се направи по-плавно. 
 
Banks.dir.bg 
 
√ Увеличаването на таксите на КФН няма да се отрази върху цените на услугите на пенсионните и застрахователните 
компании 
Увеличаването на таксите на Комисията за финансов надзор няма да се отрази върху цените на услугите на пенсионните и 
застрахователните компании. Все още няма точни разчети как комисията ще увеличи таксите, събирани от подназорните 
си лица. Това ще стане, защото тя възнамерява да се откаже от държавната си субсидия. Председателите на асоциациите 
на пенсионтите дружества Никола Абаджиев и на застрахователите Светла Несторова обаче увериха, че крайните клиенти 
няма да пострадат от промените. Освен че няма да получава пари от държавата, в бюджета на Комисията за финансов 

http://www.duma.bg/node/133561
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надзор няма да се включват и глобите. Това ще направи по-прецизна работата на небанковия регулатор, но: Това е със 
сигурност някаква форма на турбуленция за всички ни, заяви председателят на Асоциацията на застрахователите Светла 
Несторова. За цените на застраховките :Нашето ценообразуване не зависи чак толкова много от това дали 10 000 евро 
повече или по-малко ще се плати в такса към Надзора.Нищо, което Комисията за финансов надзор би могла да направи от 
гледна точка на такси не може да се сравнява с градушката в София преди две години или с войната по пътищата.Никола 
Абаджиев, председател на Асоциацията на пенсионните фондове:Таксите са събирани от осигурените лица в съображение 
със закона. Вие знаете, че те се намаляват постепенно във времето.Увеличаването на таксите може да създаде проблем 
на борсовите играчи, допълни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:Ние бихме искали в цялост да видим 
бюджета, ръста на таксите, за да подкрепим изцяло с една стъпка преминаването към самофинсиране. Може би е добре 
да не се отказва комисията веднага от цялата бюджетна субсидия, а това да се направи по-плавно... 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Агенция Стандарт 
 
√ КЗК: 6 компании са в картел за горивата 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за участие в картел на шест дружества на пазара на горива 
- Лукойл България ЕООД, Еко България, Shell България, OMV България, НИС Петрол и Петрол АД.  
Установена е съгласувана практика за една и съща ценова политика, коментираха от КЗК пред "Стандарт". Според КЗК има 
нарушение на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) и чл. 101 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), изразяващо се в забранено споразумение и/или съгласувана практика за обмен на ценова информация и 
провеждането на обща ценова политика и обмен на информация за реализирани обеми продажби (пазарни дялове) и 
друга пазарна информация за целите на ценовото сътрудничество, гласи официалното съобщение на КЗК.  
Така се цели предотвратяване, ограничаване и нарушаване на конкуренцията на пазара на търговия на дребно с бензиново 
и дизелово гориво в страната, посочват от Комисията. Проверката на пазара на горива започна в средата на 2015 г. От 
предоставената днес информация не става ясно с какви надценки са били продавани горивата в бензиностанциите. В 
рамките на производството от страна на Комисията са извършени поредица проверки на място в офисите на основните 
дистрибутори на горива на дребно и, въз основа на икономически и правен анализ, КЗК смята, че действията на 
дружествата представляват нарушение.  
Установяването на сътрудничество и единодействие между посочените шест дружества води до елиминиране на 
конкуренцията, което премахва естествените механизми на свободния пазар и въздейства неблагоприятно върху 
икономическата среда и интересите на обществото, коментират от Комисията. Определението на КЗК не подлежи на 
обжалване.  
Ответните страни имат право на достъп до материалите по преписката и право в срок от 30 дни да представят писмени 
възражения и да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения. На този 
етап се изчаква този 30-дневен срок за възражение и тогава ще може да се коментира какво следва за дружествата, 
отговориха от КЗК на въпрос на "Стандарт" какви ще бъдат глобите за дружествата.  
Законът обаче дава право на КЗК да наложи санкции на дружествата в размер до 10% от оборота им за предходната 
финансова година. От "Лукойл България" обясниха, че няма как да се направи коментар по решението на КЗК, преди 
дружеството подробно да се е запознало с материалите. 
 
Сега 
 
√ Шест компании са обвинени в договаряне на цените на горивата 
Комисията за защита на конкуренцията откри картел на петролния пазар, но евентуалните глоби остават за след 
изборите 
При назначаването си в края на юни шефката на КЗК Юлия Ненкова заяви, че "вероятно има картели на търговците 
на горива", но тепърва трябвало да се запознае с подробностите около анализа. Месеци по-късно, малко преди 
изборите, КЗК обвини част от петролните фирми.  
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини в участие в картел шест от големите компании в петролния бизнес у 
нас - "ЛУКойл България", "Еко България", "Шел България", ОМВ България, "НИС Петрол" и "Петрол". От първоначалния 
списък на заподозрените е изпаднала "Ромпетрол", която също бе сред проверяваните за съгласуване на цените. Засега 
няма решение по производството за установяване на господстващо положение срещу "ЛУКойл Нефтохим". То започна през 
февруари заедно с разследването за картел срещу седемте компании. Според КЗК "ЛУКойл Нефтохим" е продавала горива 
на свои клиенти зад граница на по-ниски цени, отколкото на нашия пазар. Бургаската рафинерия е с най-голям дял на 
българския пазар и повечето от големите вериги зареждат горивата си от нея. 
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Обвинението идва осем месеца след оповестяването на изводите от секторния анализ на КЗК, който показа ясно, че макар 
цените на петрола да падат на международните пазари, у нас бензинът и дизелът продължават да се търгуват по-скъпо. 
Нещо повече - комисията засече сходна ценова политика и заподозря тайни договорки между веригите в периода от 
началото на 2012 г. до юни миналата година - периода, за който се отнася проверката. 
Вчера петролните фирми запазиха мълчание по обвинението. Те имат 30 дни за запознаване с документите, за обяснения 
и за изслушване от комисарите. Едва след това ще бъде определен размерът на глобите. Максималната санкция при 
установяване на картел и ако той бъде доказан пред съда, е до 10% от оборота на съответната компания за последната  
година. Така че реални наказания може да има едва след изборите. По данни на "Капитал" оборотът на шестте компании 
миналата година е бил около 6 млрд. лв. 
Разследването започна при стария състав на комисията начело с Петко Николов, но бе довършено от новото ръководство 
с председател Юлия Ненкова. От КЗК изтъкват, че нарушението на фирмите се изразява в забранено споразумение или 
съгласувана практика за обмен на информация за цени. Това поведение ограничава и нарушава конкуренцията на пазара 
на търговия на дребно с горива, смятат от новия състав на комисията. Оттам подчертават, че са направили редица проверка 
на място в офисите на основните дистрибутори на горива. Какво са открили обаче не се съобщава. Въпреки това всяка една 
от ревизиите бе оповестявана фанфарно в хода на разследването. "Внезапна" проверка бе направена и в Асоциацията на 
петролната и газова асоциация, откъдето вчера не бяха открити за коментар. 
Определението на КЗК не подлежи на обжалване. Петролните фирми могат единствено да се запознаят с материалите по 
преписката и в срок от 30 дни да възразят или да поискат изслушване. Санкциите ще бъдат определени от КЗК на по-късен 
етап, като по традиция размерът им вероятно ще бъде обжалван в съда. Магистратите обаче често пъти намаляват размера 
на глобите, като комисията не успява да събере и тези, които все пак е наложила. Справка, поискана от в. "Сега" неотдавна, 
показа, че от наложените 25 млн. лв. глоби през миналата година са събрани само 1 милион лева. 
През 2013 г. и 2015 г. потребителите са били принудени да купуват скъпи горива, защото фирмите продължително са 
задържали цените на високи нива, отчетоха през февруари в секторния си анализ от КЗК. С колко отгоре са продавали 
литъра обаче не стана ясно, защото е търговска тайна. "Ако до даден момент лъвският пай от печалбата е отивал при 
производителите и при търговците на едро, тя в един момент отива при търговците на дребно", обясни ситуацията 
тогавашният говорител на КЗК Марио Гаврилов. "Ценовите пазарлъци между фирмите се доказват най-лесно, когато някой 
от замесените си признае. Тогава санкциите срещу него могат значително да бъдат смекчени и дори да отпаднат. Засега 
обаче у нас нямало такъв прецедент", обясни в началото на разследването Гаврилов. 
ОПИТ 
Това е поредното разследване за картел при горивата. Подобен анализ бе започнат през 2011 г. и трябваше да докаже 
защо при толкова играчи на пазара цените остават високи. Двама тогавашни министри - на транспорта и на икономиката, 
директно заявиха, че има картел между големите вериги. Първоначално КЗК също заяви, че има зависимост на "ЛУКойл", 
ОМВ, "Петрол" и "Ромпетрол". По-късно обаче, след анализ, от КЗК внезапно установиха, че картел и злоупотреби няма. А 
в дух на партньорство фирмите дори решиха да отправят серия препоръки към КЗК за подобряване на конкуренцията. 
 
Economymagazine.bg 
 
√ Ръстът в икономическия растеж на България е впечатляващ 
Това заяви вицепрезидентът на СБ 
Много съм впечатлен от прогреса на страната ви спрямо състоянието й преди две години. Това е казал вицепрезидентът 
на Световната банка Сирил Мюлер по време на срещата му с министъра на финансите Владислав Горанов и с управителя 
на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в рамките на Годишната среща на банката и Международния валутен 
фонд (МВФ), провеждаща се в американската столица Вашингтон. 
"България е една от държавите с най-добри макроикономически показатели в Източна Европа. Увеличаващият се 
икономически растеж, намаляващата безработица и подобряването на бюджетната позиция са впечатляващи", е казал 
Мюлер, цитиран от пресцентъра на Министерството на финансите. По неговите думи експертите на Банката са 
удовлетворени от успешно проведената оценка на активите на търговските банки в България и последвалите стрестестове. 
Двамата с българския финансов министър са обсъдили състоянието на публичните финанси, намаляващия дефицит и 
очакванията на българското правителство за развитието на икономиката на страната през следващите три години. 
Владислав Горанов и Сирил Мюлер са коментирали и проектите в областта на енергийната ефективност, в които България 
и Световната банка могат да си партнират успешно. 
На среща със заместник-директора на МВФ Мицухиро Фурусава министърът на финансите Владислав Горанов e представил 
мерките на правителството срещу сивата икономика, контрабандата и корупцията, които водят до значително повишаване 
на приходите в бюджета през последната година и половина. "От България се чуват много добри новини в последно време. 
Повишената събираемост и намаляващият дефицит ни окуражават в очакванията за постигане на балансиран бюджет до 
две години", посочи зам.-директорът на МВФ. Фурусава поздрави Владислав Горанов и Димитър Радев за успешно 
проведената оценка на активите на банките в България и стрестестовете, като подчерта, че българската финансова система 
е стабилна, което гарантира устойчив растеж през тази и следващите години. 
Владислав Горанов се срещна и с директора на Европейския департамент на МВФ Пол Томсън, с който обсъдиха 
приоритетите пред българското правителство, които получават внимание през разходната част на бюджета. 
"Образованието е основен наш приоритет. Още в следващия бюджет за образование ще заделим допълнителни 223 
милиона лева. Това е основен акцент в борбата ни с демографската криза, липсата на квалифицирани кадри за 
икономиката и рисковете от забавяне на растежа в бъдеще", подчерта министър Горанов. Той представи пред Томсън и 
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мерките за подобряване на пенсионната и здравната система в България, които правителството на Бойко Борисов 
предприема. 
 
Дневник 
 
√ Страните в МВФ се разбраха да увеличат разходите и да премахнат пречките пред бизнеса 
Страните членки на Международния валутен фонд (МВФ) се договориха да съживят вялата световна търговия, да увеличат 
правителствените разходи и да премахнат пречките пред бизнеса, за да подкрепят слабия растеж, предаде "Ройтерс". 
Ангажиментът, поет по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон, идва на фона на изразените 
опасения на финансовите лидери, свързани с надигащите се популистки реакции срещу търговията и глобализацията, 
Продължаващият нисък растеж разкри основни структурни слабости и носи риск за допълнително подкопаване на 
потенциалния растеж и перспективите за всеобхватност, подчерта в съобщение ръководният комитет на фонда. Решението 
на британците през юни да напуснат ЕС, антитърговските изявления на кандидата на Републиканската партия за президент 
на САЩ Доналд Тръмп и световното забавяне на растежа на търговските обеми накара политиците да се опитат по-добре 
да представят на широката общественост ползите от световната икономическа интеграция. 
Международният валутен и финансов комитет отбелязва, че несигурността и рисковете за световното възстановяване са 
нараснали, а освен това то е заплашено от протекционистките политики и спрелите реформи. Американският министър на 
финансите Джейкъб Лу заяви в декларация, че МВФ трябва да направи повече, за да бъде чут по ключови въпроси, 
свързани със световната икономика, като равнището на безработица, в противен случай ще стане "непопулярен", 
информира "Франс прес". 
Ръководният комитет на МВФ, който се състои от хората представляващи 189-те страни членки, също така обеща да очертае 
и приложи мерки, които да подкрепят изоставащите и да гарантират, че всеки има възможност да се възползва от 
глобализацията и технологичните промени, допълва "Ройтерс". 
На пресконференция управляващият директор на МВФ Кристин Лагард призова държавите да направят повече в подкрепа 
на растежа, да харчат повече за инфраструктура и образование и по-малко да разчитат на разхлабената парична политика, 
която вече достига лимита на влиянието си. 
 
24 Часа 
 
√ НАП вади на светло пълните печалби на чуждите компании 
Това става с поправки в закон от експертите на Владислав Горанов след юли 2017 г. 
Изискването е да подават отчет при приходи от над 100 млн. лв. 
От 4 юли 2017 г. всички мултинационални компании с дейност у нас ще са задължени да подават на НАП пълна информация 
за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците. Това предлагат експертите на финансовия министър 
Владислав Горанов с промени в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК). Целта е да не се прехвърля 
печалбата към други държави, които са с по-благоприятен данъчен режим. По този начин чуждите компании трябва да 
внасят справедлив дял от данъците си у нас, гласят мотивите. Колко обаче ще е този дял не е записано в поправките. 
Планът е всяка такава компания да се обозначи пред НАП какъв е статутът й в международната група - дали е дъщерна, 
клон, смесена и т.н. Ако не са местни за България дружества, НАП ще подава информацията на всяка държава, в която има 
фирми от групата. Така ще се легализира пълният размер на печалбата за данъчни цели и ще се контролира нейното 
разпределение и плащане във всяка от страните. 
Проектът на финансовото министерство предвижда т.нар. отчет по държави да се подава, когато консолидираните 
приходи в цялата група са над 100 млн. лв. за предишната данъчна година.  
Плащаш само с карта - пестиш до 500 лв. данък  
От 2018 г. декларациите в НАП ще са онлайн 
Всеки, който има облагаеми доходи през 2016 г., от догодина може да спести от дължимия данък 1%, но не повече от 500 
лв. Условието обаче е да получава заплатата и хонорарите си по банков път и минимум 80% от плащанията, които 
извършва, да са картови преводи. 
Финансовото министерство предлага бонусът да бъде записан в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 
Мотивите - да се стимулират хората към безкасови плащания, което допълнително ще помогне за по-точно отчитане на 
оборотите на търговците, ще намалят плащанията "под масата". 
Годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица ще се подават само онлайн от 2018 г., 
предвижда още проектът. Това означава, че изискването ще се отнася за доходите, придобити през 2017 г. За да се подаде 
през интернет данъчният документ, вече няма да се изисква електронен подпис, а само персонален идентификационен 
код (ПИК), който се издава безплатно срещу лична карта в офис на НАП. 
Целта на тези предложения е да се намалят административните разходи - за въвеждане на данни от хартиените 
декларации, разходи за тяхното отпечатване, което пък ще освободи ресурс, който да се насочи към извършването на 
други дейности", мотивират се от финансовото министерство. Като положителен ефект от финансите посочват, че онлайн 
декларирането намалява грешките в данъчните декларации, което спестява време и на данъчни, и на данъкоплатци. 
До 2019 г. данъчната отстъпка от 5% за подаване на формуляри онлайн се запазва  
От 2017 г. обаче пред спестената с него сума се поставя летва от максимум 1000 лв. Аргументът - данни на финансовото 
министерство показвали, че чрез него в момента определени лица си спестявали значителни суми. 
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Промени ще има и в Закона за ограничаване на плащанията в брой. От 2017 г. суми на ръка само до 5000 лв., вместо 
сегашните 10 000 лв., предлагат от финансите. Те обясняват поправката с наложилата се практика в ЕС, където прагът за 
плащания в брой е в диапазона от 2000 до 3000 евро. 
Паричните и предметните печалби от игри, които не са хазарт, но са на случаен принцип, от 2017 г. вече ще се облагат. 
Изключение ще има само за ученическите награди от олимпиади и конкурси.  
Финансовото министерство може да преразгледа искането да се декларират данъците на починалите близки при 
самоосигуряващите се лица, каквото предложение има в момента. Замисълът на това предложение е да се спази 
принципът- наследяваш активи, но наследяваш и пасиви. Това съобщи миналата седмица финансовият министър 
Владислав Горанов след заседание на съвета за тристранно сътрудничестно. Идеята предизвика разпалени дискусии. 
Социалните партньори принципно не възразиха срещу необходимостта от плащането на задълженията, но поставиха 
въпроса за установяването им от страна на близките на починалия. 
Проблем с установяването и декларирането на доходите на починал близък има основно в случаите, когато той е бил 
самоосигуряващ се, или едноличен търговец, обясни финансовият министър. Примерно един едноличен търговец, 
независимо от това, че предприятието му загива заедно с него, съвкупността от фактически отношения и от имущество и 
доходи, които той е формирал за определен период, продължава да съществува. 
Имало много казуси, при които данъчната администрация, при липса на регламент в законодателството, се налага да 
извършва една доста по-сложна процедура на ревизии, за да установи съответните задължения, една доста по-
ангажираща наследниците процедура. Все пак решението не е окончателно, заяви министър Горанов. Водени сме от това, 
че го правим, за да въведем някакъв ред и регламент, можем да го преразгледаме още следващата седмица. 
Работодателите и синдикатите поискаха да остане още няколко години възможността за декларирането на данъците на 
хартия. Според предложените текстове за бизнеса, тя ще трябва да отпадне от догодина, а за гражданите през 2018 година. 
С това също така ще отпаднат и облекченията за интернет декларирането, което по никакъв начин не трябва да се 
допуска, защото е стимул за коректните данъкоплатци, заяви Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния 
капитал. Ако данъците бъдат декларирани и платени до 31 януари да се ползва тази отстъпка, която е предвидена в 
сегашния закон. От Синдикатите допълниха, че 40% от българите нямат достъп до интернет, затова е необходим по-дълъг 
преходен период за пълното отпадане на онлайн декларациите. Освен това ще трябва да има още стимули за семействата, 
смята Тончо Томев от КНСБ. В сегашното си състояние тези облекчения, които се ползват за деца, дават ефект между 20 и 
60 лева на година, което е крайно недостатъчно. Социалните партньори също така изразиха опасения, че ако се въведе 
данъчно облекчение за безкасовите плащания, това ще стимулира сивата икономика. 
От 2017 г. спират износа на печалба от България  
От 2017 г. големите мултинационални компании с дъщерни дружества или клонове в България да не могат изкуствено да 
прехвърлят част от печалбите си към държави, за които преценят. Това предлагат експертите на финансовия министър 
Владислав Горанов с поправки в Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК). Планът е всяка такава компания 
да бъде идентифицирани от НАП и да внася справедлив дял от налозите в държавата, в която са реализирали печалбата 
си. Колко ще е той, не е записано в поправките. 
От 4 юли 2017 г. всички мултинационални компании ще са задължени да подават на НАП пълна информация за 
разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците, ако са част от група и са местни лица за България. Ако не 
са местни лица НАП ще подава информацията на всяка държава, в която има фирми от групата. Целта е да се легализира 
пълният размер на печалбата за данъчни цели и да се контролира нейното разпределение и плащане във всяка от 
държавите. Проектът на финансовото министерство предвижда за местните лица, т.нар. отчет по държави да се подава, 
когато консолидираните приходи в цялата група са над 100 млн. лв. за предишната данъчна година. Когато крайната фирма 
- майка, не е местно лице за България, предложението е такъв отчет да подава поделението, което е базирано у нас, и 
само ако общите консолидирани приходи са над 1 466 872 500 лв. 
Друга поправка в кодекса предвижда от догодина, при всички трансферни сделки да има предварителни споразумения за 
ценообразуването, върху което ще се начисляват данъци. Целта е да няма различно тълкуване при трансгранични сделки 
и дейности. В проекта е записано, че ще бъдат разработени нарочни критерии за трансферни цени между свързани 
предприятия, за може да се контролира преизчисляването на печалби към мястото на стопанска дейност. 
От 2017 г. данъчните администрации започват да обменят всякаква информация, за която може да се допусне, че е от 
значение за установяване на задължения за данъци. Освен в обмена на информация, българската приходна агенция се 
включва също в механизма за взаимна помощ при събиране на публични вземания, включително и по международни 
договори. 
Промяна в ДОПК предвижда българските данъчни да участват в едновременни данъчни проверки в няколко държави, 
както и при събирането на вземания за данъци, възникнали в друга държава. Те ще имат данни и за обезпечаване на 
данъчни вземания извън България, както и за връчване на документи и заведени дела. 
От 2022 г. обменът на информация за облагане на доходите от спестяванията, за приспадане и възстановяване, ако данъкът 
е платен в друга държава, ще се осъществява само по реда на закона за облагане на доходите, а не по евродиректива, 
както е в момента.  
Купуваш имот през фирмата си - дължиш ДДС  
От догодина покупката на личен имот чрез фирма вече ще се облага с ДДС. Това предлага финансовото министерство с 
промени в Закона за данъка върху добавената стойност. 
Фирмите обаче вече няма да си приспадат цялата сума на начисления косвен данък, защото се въвежда т.нар. 
пропорционално приспадане, което отчита дяловете за служебно и за лично ползване. Промяната е следствие от 
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разпоредбите на данък уикенд, а целта е да се ограничи масовото прехвърляне на имоти на физически лица на името на 
фирма. Срокът за коригиране на приспаданията на данъчен кредит за имотите е 20 г. и на този за останалите активи - 5 г. 
Друга промяна, предложена в проекта на финансовото министерство, дава право на фирмите да коригират счетоводни 
грешки. Това право обаче ще се ползва еднократно до 30 септември на съответната данъчна година. Корекцията ще се 
извършва с подаване на нова данъчна декларация. При откриване на грешки в дневниците, отчетите и декларациите след 
този срок, както и за поправка на погрешни данни от минали данъчни години, се запазва както досега - не с декларация, а 
с писмено уведомяване на приходната агенция по регистрация на фирмата. 
Непарични вноски, или т.нар. апорти, на фирми в дружества от догодина вече ще се облагат с данък. Идеята е да се намалят 
измамите с тези вноски. От финансовото министерство обясняват, че схемите за заобикаляне на закона са главно две. 
Първата е да се апортират дялове и акции, самите те придобити чрез непарична вноска. Така се избягвало облагането на 
положителната разлика между документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е 
било предмет на непарична вноска, и размера на непаричната вноска, вписан в устава на дружеството, съгласно оценката 
на вещите лица. Втората схема за ощетяване на хазната, която се пресича чрез посочените промени, е спестяването на 
дължим данък чрез продажба на апортираното имущество от дружеството, в което е направена непаричната вноска. След 
това се намалява капиталът и се изплаща съответната сума на съдружника - най-често физическо лице.  
Разрешават продажба на цигари и от автомобили  
Цигари вече ще могат да се продават и от автомобили. Това предлагат от финансовото министерство да бъде записано в 
закона за акцизите и данъчните складове. Аргумент за новия запис е наложилата се вече практика търговците, главно на 
едро, да дистрибутират тютюневите изделия чрез превозни средства, от които се извършва реална продажба. 
Цистерните, които превозват гориво, пък задължително трябва да имат работеща GPS връзка с митниците, предвиждат 
още промените в Закона за акцизите и данъчните складове. Предложението за тази промяна е, защото проверки на 
митнически и данъчни мобилни екипи установявали, че масово водачите на тежките машини умишлено прекъсвали 
захранването на GPS устройството и така движението на акцизните стоки не можело да се проследи. 
От 2017 г., както бе предвидено по план, ще се промени отново структурата на акциза за облагане на цигарите. 
С предложението за промени, финансовото министерство предлага да се върне отново старият вариант за по-ниска тежест 
върху цената на кутия и по-висока твърда такса. Конкретното предложение за 2017 г. е специфичният акциз да се вдигне 
от 70 на 101 лв. за 1000 къса цигари, а пропорционалният да се свали от сегашните 38% върху продажната цена на 27%. 
Общата акцизна ставка расте минимално - от 161 лв. на 168 лв. за 1000 къса. 
Ако парламентът одобри връщането на стария механизъм, заради новото съотношение по-евтините цигари ще поскъпнат 
с повече, а при по-скъпите - с по-малко. Според изчисления на експерти това означава средно с 10-15 ст. по-скъпи цигари. 
 
Капитал 
 
√ Мнения Daily: Ще се изхарчи ли спестеното до края на годината 
От коментар на Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика  
Кумулативният бюджетен излишък от началото на годината продължава да се увеличава и през август, макар и със 
затихващи темпове. През август салдото отново е положително, но възлиза на едва 37.6 млн. лв. в сравнение с 208 млн. 
лв. през предходния месец и консолидираните приходи са вторите най-ниски от началото на годината. От една страна, 
това се дължи на по-ниските приходи от европейски средства, а от друга – на намаляващата събираемост на данъчните 
приходи. В същото време месечните разходи отново са по-ниски от миналогодишните – с 223 млн. лв., заради 
продължаващото изоставане на капиталовите разходи (с 267 млн. лв. по-ниски от миналогодишните). Изоставането за 
осемте месеца на годината (спрямо същия период на 2015 г.) възлиза на 1.6 млрд. лв. 
Ситуацията с разходите вероятно рязко ще се промени в края на годината заради приетия в края на септември Закон за 
предоставяне на помощ за изплащане на задължения на НЕК към "Атомстройекспорт". Това би следвало да увеличи 
разходите по държавния, а оттам и по консолидирания бюджет с размера на отпуснатата помощ. Към 31 декември 2016 г. 
задължението на НЕК ще възлиза на 646 млн. евро, които включват около 403 млн. евро главница и 243 млн. евро лихви. 
Тъй като в закона не е разписан точният размер на държавната помощ, на този етап може единствено да се гадае какъв 
ще е допълнителният бюджетен разход. 
Тъй като към момента НЕК обжалва размера на дължимите лихви, би следвало бюджетният разход за 2016 г. да включва 
единствено главницата в размер на малко над 788 млн. лв. С други думи, от 3.3 млрд. лв. излишък към август вече се 
намериха непредвидени разходи поне за главницата. Предвид и предстоящите президентски избори напълно логично е 
да се очаква разхлабване на разходната политика в края на годината. Преди няколко месеца премиерът беше намерил 
употреба на по-доброто изпълнение на бюджета - общински проекти и строеж на автомагистрала "Хемус". Малко по-късно 
обясни, че няма да се харчат. Управляващите, изглежда, не са определили приоритети, които могат да се финансират с 
излишъка, а той най-вероятно ще се използва непрозрачно и опортюнистично. 
Съществува и друга възможност – приключване на годината с излишък, който да бъде спестен и използван за попълване 
на фискалния резерв, чието ниво в момента се дължи в по-голяма степен на набраните от държавата заемни средства. За 
целта управляващите могат да предложат актуализация на бюджета, така че от планиран дефицит в размер на 1.8 млрд. 
лв. (и очакван 1.7 млрд. лв.) прогнозното бюджетно салдо в края на 2016 г. да бъде положително - например с около 400 
млн. лв. 
Подобна актуализация на бюджета не е законово задължителна за отпускането на държавната помощ, но е логична от 
гледна точка на прозрачното управление на публичните средства. И би следвало в години с по-добро от очакваното 
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изпълнение да се гласуват по-малко разходи. По този начин още преди края на годината би била ясна употребата на 
спестените бюджетни разходи. 
Прозрачното и стабилно управление на публичните финанси, включително актуализация с излишък, обаче изглежда все 
по-малко вероятно, след като само преди дни бяха обещани допълнителни разходи за образование през 2017 г. 
Възнагражденията в сектора наистина са ниски, но увеличението им само по себе си нито ще повиши удовлетвореността 
на учителите, нито ще подобри качеството на образованието. Подобни стъпки следва да са част от дългосрочна реформа, 
от която по-високите заплати са само един от елементите за постигане на по-високо качество на образованието и по-
добрата му връзка с реалния сектор. 
Именно такива политически ходове по-скоро обезкуражават надеждите, че изпълнението на бюджета през 2016 г. ще 
изненада приятно. След като просто продължават да се наливат повече пари в нереформирани сектори, по-скоро може да 
се очаква, че в края на годината ще бъде намерена употреба на по-доброто от очакваното изпълнение на бюджета, както 
досега. 


