Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Българско национално радио
√ За да възстановят ДДС или част от него при покупка на автомобил или недвижим имот над 5 хил. лева, фирмите ще
трябва да представят разпределение на целите за ползването му. Това предложи Министерството на финансите и беше
одобрено от правителството. Работодателите подкрепят въвеждането на такъв праг, но доста по-висок от 5 хил. лева,
например 50 хил. лева, припомни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал
К. Стайков: Доказването от фирмите за какво използват активите си създава възможност за натиск спрямо тях
Не е ясно по каква методология фирмите ще трябва да доказват, че използват автомобилите и недвижимите имоти за над
5 хил. лева само за служебни цели. В случай че не докажат употребата им, те няма да могат да могат да възстановят целия
си данъчен кредит върху направената инвестиция.
За да възстановят ДДС или част от него при покупка на автомобил или недвижим имот над 5 хил. лева, фирмите ще трябва
да представят разпределение на целите за ползването му. Това предложи Министерството на финансите и беше одобрено
от правителството. Работодателите подкрепят въвеждането на такъв праг, но доста по-висок от 5 хил. лева, например 50
хил. лева, припомни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал:
Въпросът е дали това е обективно възможно да се докаже и дали има равно третиране каква част се използва за лични
цели и каква за служебни.
Методиката, по която фирмите ще трябва да доказват за какви цели е използван активът, ще бъде определена от
министъра на финансите. Икономистът Калоян Стайков обясни, че това създава възможност за натиск спрямо някои фирми:
В законопроекта се запазва възприемането, че данъчнозадължените лица са виновни по презумпция и те са тези, които
трябва да докажат, че не използват активите за лични цели, което изглежда много странно. Не разбирам защо
данъчнозадължените лица са третирани от НАП като виновни и трябва да доказват, че не правят злоупотреби, а не
обратното.
Ако фирмата успее да „докаже“, че не използва актива за лични цели, т.е. ако тя е достатъчно близка до данъчните, целият
данъчен кредит ще бъде възстановен. Ако обаче управляващите искат да окажат някакъв натиск на дадената фирма, те
могат да започнат да се заяждат за всякакви неща.
Според Ася Гонева от КНСБ мярката е правилна и ще ограничи нелоялните практики към хазната:
Не е логично да си закупуваме безброй апартаменти и коли, да си спестяваме ДДС-то, защото сме щели да ги използваме
за нуждите на фирмите.
Репортажа чуйте в звуковия файл тук.
Вестник Сега
√ Бизнесът поиска външен мениджмънт за фирмите в енергетиката
Енергийните фирми да се управляват от външни мениджъри, избрани с международен конкурс. Това са обсъдили на среща
миналата седмица вицепремиерът Томислав Дончев, финансовият министър Владислав Горанов и колежката му от
енергетиката Теменужка Петкова с шефовете на четирите национално представени работодателски организации - БСК,
АИКБ, БТПП и КРИБ. Бизнесът е предложил още да участва със свой представител в работата на енергийния регулатор. Това
ще бъде обсъдено допълнително на среща с ръководството на комисията в близките дни, гласят част от мерките на
бизнеса, записани в т.нар. Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката.
Работодателите предлагат освен това държавата да предложи изкупуване на акциите на "Контур глобал Марица-изток 3"
и "AES Марица-изток 1" и да ги продаде на нов инвеститор. В "Марица-изток 3" държавата участва с 27%, докато "Марицаизток 1" е изцяло частна. "Идеята е държавата да съдейства за привличането на инвеститор за директна сделка", каза за в.
"Сега" председателят на АИКБ Васил Велев. По думите му целта е да се прекрати задължителното изкупуване на тока от
централите от НЕК. Нужни са и инвеститори, които да трансформират пасивите на НЕК от АЕЦ "Белене" в активи, заявяват
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работодателите. Велев обясни, че вече имало интерес към "Марица-изток 3", но не назова коя е компанията.
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев се съгласи с казаното от Велев.
Потенциалният инвеститор ще получи правото да изгради нов далекопровод или ще му се осигури достъп за директен
износ на ток. Енергийният министър Теменужка Петкова обаче отхвърли подобен сценарий. "Не се разглежда
възможността за изкупуване от страна на НЕК на акции в американските централи. Те са стратегически инвеститор в
сектора", заяви тя пред "Фокус". Предложението за т.нар. американски тецове бе анонсирано още миналата седмица от
председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, според когото трябва да бъдат предприети и мерки държавата да изкупи обратно
двете централи. Тогава БСК, АИКБ, БТПП и КРИБ внесоха сигнали до главния прокурор, свързани с нарушения при
сключването на договорите с "Марица-изток" 1 и 3, с изкупуването на зеления ток и с работата на енергийния регулатор.
Обсъдено е било и предложението на работодателите за анализиране на опцията "фалит на НЕК", но според Петкова това
е неприемливо. "НЕК е буфер в системата. Фалит на НЕК би означавало да се смени името на компанията, която ще наследи
всички тези пасиви", коментира тя. Дискусионен обаче остава въпросът за въвеждане на добавка "задължение към
обществото" и върху износа на ток за т.нар. трети страни, които не са членки на ЕС.
ГАЗ
Грантово финансиране и възможност за нисколихвен кредит за дофинансиране на парите за газификация ще бъдат
заложени в новия доклад за ускорена газификация, който ще бъде готов до дни. Работната група от енергийни експерти
вече е на финала с работата по него, съобщиха работодателите. През октомври ще бъдат лансирани проучвателните
сондажи за разширяване на капацитета на хранилището в Чирен.
Вестник Капитал Daily
√ Работодателите искат национализация в енергетиката
Одържавяване на заемите на ВЕИ централите и на двата американски ТЕЦ-а предлагат на правителството от АИКБ,
БСК, БТПП и КРИБ
Вид одържавяване на централите за възобновяема енергия, неясно желание за покупка или продажба на дялове в двете
американски централи "AES Марица изток 1" и "Контурглобал Марица изток 3", закриване на Български енергиен холдинг
и фалит на Националната електрическа компания. Това са част от предложенията за реформи в изготвения проект на пътна
карта в енергетиката (виж прикачения файл) от четирите национално представени работодателски организации – КРИБ,
БСК, АИКБ и БТПП. За документа се говори отдавна, но в сряда стана публичен. От БСК разпространиха съобщение, според
което предложените мерки са били обсъдени в началото на октомври с министрите на енергетиката, финансите и
председателя на комисията по енергетика в парламента. На срещата е присъствал и вицепремиерът Томислав Дончев.
Срещите на представители на правителството с работодателите, в които да обсъждат мерки по национализация на бизнес
са повече от странни. Работодателските организации по закон имат думата по социални и данъчни въпроси.
Одържавяването на централите
Според проекта на пътна карта банковите кредити за ВЕИ централите трябва да бъдат изкупени и след това
преструктурирани от държавната Българска банка за развитие (ББР) с цел в последствие да се договорят по-ниски цени на
произвежданата от тях енергия.
В документа от 3 страници се предлага и национализация на двете американски централи "Ей И Ес Марица изток 1" и
"Контур глобал Марица изток 3" и последващата им продажба на нов инвеститор. В съобщението на БСК се уточнява, че
става въпрос за държавните акции в тези централи и за продажбата им. Реално обаче Националната електрическа
компания притежава акции само в "Контурглобал Марица изток 3", а "Ей И Ес Марица изток 1" е еднолично дружество със
собственик холандска компания. В съобщението на БСК не се посочва също каква е била реакцията на държавата на това
предложение.
Във връзка с предложението за фалит на НЕК, представителите на изпълнителната власт са отбелязали, че НЕК е страна по
договори и "евентуален фалит би усложнил обстановката".
Мениджъри - от вън или от работодателите
Според БСК предложението за провеждането на публичен международен конкурс за управление на всички държавни
дружества е било прието "позитивно" от управляващите. На избраните мениджъри трябва да се постави условие за
достигане в рамките на две години на определени международно признати показатели и оптимизация на производствени
процеси. Не е ясно обаче дали при това положение работодателите ще се откажат техни представители да влязат в
бордовете на държвните енергийни дружества, каквато уговорка беше направена с правителството и е част от документа
им сега.
Ново ценообразуване
На срещата между работодателите и представителите на правителството е решено да се направи подробен анализ на
методологията на енергийния регулатор за ценообразуването на електроенергията. Това означава цената на въглищата да
се определя пазарно, а тази на парното за битовите потребители да се запази, а на електроенергията за стопанските да се
намали. До средата на октомври ще бъде готов и пълния анализ за изграждането и дейността на ВЕИ централите. Останал
обаче спорен въпросът дали да се наложи такса за износа на електроенергия към страни, които не са членки на ЕС.
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Вестник Труд
√ Бизнесът иска фалит на НЕК и закриване на БЕХ
Бизнесът предлага да се търсят начини за фалит на НЕК и закриване на Българския енергиен холдинг (БЕХ).Това става ясно
от т.нар. Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката, разпространена от четирите работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България,.
Иска се също продажба на проекта за АЕЦ „Белене“, участие на бизнеса в Комисията за енергийно и водно регулиране,
постепенно преминаване към свободен пазар на ток и прекратяване на преференциалните цени за електроенергия.
Предложенията са били обсъдени в работна група от представители на бизнеса и на правителството, начело с
вицепремиера Томислав Дончев. От кабинета на вицепремиера обясниха пред „Труд“, че в момента правителството
изслушва исканията на бизнеса, но все още няма окончателно приети мерки.
Работодателските организации предлагат държавата да продаде дела си в американските централи „AES Гълъбово“ и
„КонтурГлобал Марица изток 3“. В момента НЕК притежава 33% в „КонтурГлобал“, а в другата централа няма дял.
Целта на мярката според бизнеса е да бъде вкаран нов инвеститор, който да има правото да изгради далекопровод за
директен износ на ток от централите, в замяна на което да не ползва преференциални цени у нас.
От асоциациите предлагат също държавната Българска банка за развитие да изкупи кредитите на зелените централи, така
че те да не са толкова натоварени финансово и да могат да продават ток на свободния пазар без преференции.
Настоява се още цената на въглищата от държавните мини да се определя на базата на техните качества, а не както досега
от Министерството на енергетиката. От бизнеса също така предлагат от 1 октомври да не се присъединяват нови зелени
мощности на преференциални цени.
investor.bg
√ Работодатели и синдикати искат право да сезират Конституционния съд
Социалните партньори настояват това да става за въпросите по трудовите и осигурителните отношения и
жизненото равнище
Социалните партньори да могат да сезират Конституционния съд, предлагат работодатели и синдикати.
Във връзка с обсъждания в Народното събрание законопроект за промени в Конституцията национално представителните
работодателски и синдикални организации са внесли в Народното събрание предложение да се въведе възможността
„национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с общо искане да могат
да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и
непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище”.
Работодатели и синдикати приветстват инициативата на народните представители да разширят кръга от субекти, които
могат да сезират Конституционния съд. Същевременно се подчертава, че възможността Висшият адвокатски съвет да
подава жалби за нарушени права и свободи на гражданите не включва специфичните въпроси в областта на регулирането
на икономическата и социална политика на национално, браншово и фирмено равнище.
Според социалните партньори конституционна промяна е необходима, защото ще способства за укрепването на правовия
ред, конституционосъобразността на законодателството, социалния мир и дългосрочното устойчиво равнище.
На следващо място общата жалба от организации, които защитават противоположни интереси, е гаранция, че такива ще
бъдат подавани само по въпроси с висока обществена значимост, по които е постигнат предварителен консенсус,
обслужващ значими обществени интереси, посочват организациите.
Производството пред КС ще бъде облекчено, поради отпадане на необходимостта да се изискват допълнителни становища
от организациите.
√ Държавата ще проучи възможности за изкупуване на "американските" централи
До дни се очаква доклад за изграждането и дейността на ВЕИ-централите
Министерството на енергетиката ще проведе среща с потенциален инвеститор, за да се проучат възможностите държавата
да предложи за изкупуване инвестицията в AES Гълъбово (ТЕЦ „Марица Изток” 1) и КонтурГлобал (ТЕЦ „Марица изток 3“).
Това решение е било взето по време на среща между национално представените работодателски организации,
вицепремиера Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов, на енергетиката Теменужка Петкова и
председателя на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев.
Разговорите са се провели на 1 октомври, но за тях става ясно едва днес след съобщение на четирите бизнес организации.
Обяснението за забавянето е късното получаване на протокола от срещата. Основната тема на разговорите е било
предложението на бизнеса за Пътна карта за неотложни реформи в енергетиката, която съдържа 32 мерки.
На потенциалния инвеститор в централите ще бъде предоставено правото за изграждане на нов далекопровод и/или да
му се осигури достъп до съществуващия далекопровод за директен износ, става ясно още от съобщението.
Припомняме, че двете централи бяха изградени с презумпцията след 15 години експлоатация да бъдат предадени на
държавата. За този период инвеститорите получават преференциални цени, които стимулираха инвестициите в проектите.
За AES Гълъбово срокът за експлоатация изтича през 2026 година, а за КонтурГлобал - 2024 година.
По време на срещата е станало ясно и че се проучват възможностите за прехвърляне на част от активите (публична
държавна собственост) на „Цанков камък“ в патримониума на съответните държавни институции, както и за търсене на
подходящи инвеститори, които да трансформират пасивите на НЕК от АЕЦ „Белене“ в активи.
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Страните обаче не са успели да намерят решение за налагане на таксата „Задължения към обществото” при износа на
електроенергия.
Доклад, съдържащ пълен анализ на дейността и изграждането на ВЕИ-централи, ще бъде изготвен до 15 октомври. Работна
група ще провери и работата на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно изготвянето на методология
за ценообразуване в сектора на електроенергетиката.
До дни ще бъде готов и доклад на работна група за ускорена газификация на България, са информирали властите
представителите на бизнеса. Предвижда се грантово финансиране и възможности за нисколихвен кредит за
дофинансиране на сумата за газификация. За газохранилището в Чирен до дни ще бъдат започнати проучвателните
сондажи за разширяване на капацитета на хранилището.
Фалит на Националната електрическа компания (НЕК) не е решение на кризата в енергетиката, са уверили представителите
на централната власт. Компанията е страна по договори и нейният банкрут ще усложни обстановката, са обяснили те.
√ КЕВР не е запозната със сигналите на работодателите до прокуратурата
Регулаторът очаква становище на ЕК относно подозренията за нерегламентирана държавна помощ за
американските централи
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е запозната със сигналите, които национално признатите
работодателски организации внесоха в прокуратурата в края на септември. Председателят на регулатора Иван Иванов
посочи пред журналисти днес, че няма да коментира внесените от бизнеса обвинения, насочени към Комисията, защото
по тях вече се водят активни действия от страна на органите.
Припомняме, че четирите работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, сезираха прокуратурата относно
нарушения на фотоволтаични централи, произвеждали електричество през нощта или присъединени към мрежата, още
преди да бъдат изградени. Бизнесът съобщи и за нередности по отношение на договорите с т.нар "американски" централи
в Маришкия басейн - AES Гълъбово и КонтурГлобал. Според председателя на КРИБ Кирил Домусчиев има и промяна в
клаузата "експлоатирай и предай", според която двете централи ще станат собственост на държавата след изтичането на
договорите за изкупуване на енергията. За AES Гълъбово срокът е 2026 година, а за КонтурГлобал - 2024 година.
Иванов беше категоричен, че не е запознат с подобна промяна в договорите. "Цитирайте ми точната клауза и ще я
коментирам", каза той в отговор на въпрос на Investor.bg.
Що се отнася до това дали сключените договори с двата инвеститора представляват нерегламентирана държавна помощ,
единственият орган, който има правомощия да се произнесе за това, е Европейската комисия, категоричен беше Иванов.
"Не може не само регулаторът, но и българските съдилища да се произнасят по този повод, съгласно Договора за
функциониране на ЕС", категоричен беше Иванов. Той прогнозира, че до края на годината ще има решение на европейския
регулатор по казуса, подаден от българските органи още преди година, но призна и че няма краен срок за подобно
становище.
Представителите на бизнеса поискаха още и оставката на председателя на регулатора, както и внесоха в прокуратурата
сигнал за нарушение при взимане на решение на КЕВР относно изчисляването на произведената електроенергия от
фотоволтаични централи.
Въпросът за исканата оставка Иванов препрати към Народното събрание, което според процедурата избира и
освобождават състава на енергийния регулатор. Обвиненията срещу КЕВР остави без коментар с мотива, че те са обект на
разследвания.
Вестник Стандарт
√ Чужди мениджъри поемат държавната енергетика
Чужд мениджмънт ще изправя на крака потъналите в дългове държавни фирми от енергетиката. Това предложение на
работодателските организации е било възприето положително от работната група за енергийни реформи към
вицепремиера Томислав Дончев. На първото й заседание, проведено на 1 октомври, е обсъждано да се възложи чрез
публичен международен конкурс управлението на всички държавни дружества, съобщиха от работодателските
организации. "Това обаче не изключва да има и български кандидати, просто се разширява кръгът, като се канят
мениджърски екипи с по-богат опит отвън", обясни Камен Колев, зам.-председател на БСК. Пред избраните мениджъри
ще се поставят конкретни цели по оптимизация на производствените процеси, разходите, продажбите, управлението на
човешките ресурси и пр., които да бъдат изпълнени в срок от 2-3 години. Работна група предстои да определи и
критериите, по които в директорските бордове на държавните енергийни дружества ще бъдат назначавани представители
на работодателските организации.
Министерството на енергетиката пък ще търси потенциален инвеститор, който да изкупи акциите на двата американски
ТЕЦ-а - "AES Марица-изток 1" и "Контур глобал Марица-изток 3". Ако американците се съгласят да продадат дела си,
държавата ще бъде освободена от клаузата за задължително изкупуване на преференциална цена на произведения от тях
ток. В същото време държавата е готова да предостави на новия собственик правото за изграждане на нов далекопровод
или да му осигури достъп до съществуващия далекопровод за директен износ основно към Турция. Освен това ще се търсят
подходящи инвеститори, които да трансформират пасивите на НЕК от АЕЦ "Белене" в активи.
Във връзка с предложението на работодателите за анализиране на опцията "фалит на НЕК" е било отбелязано, че дълговете
на компанията са следствие, а не причина, както и че НЕК е страна по договори, поради което към момента евентуален
фалит би усложнил обстановката.
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Предстои да се направи подробен анализ на методологията за ценообразуване, използвана от КЕВР, както и на
необходимостта от промяна в нея и в законодателството. До средата на октомври трябва да е готов доклад за дейността
на ВЕИ за констатираните нарушения там. Въз основа на тях ще бъде предприето законодателно въвеждане на санкции за
нарушителите. Вече бе обявено от вицепремиера Томислав Дончев, че се предвижда отнемане на лицензи. Дискусионен
остава въпросът за въвеждане на добавка "задължение към обществото" и върху износа на електроенергия за трети
страни.
Част от мерките за енергетиката, предложени от бизнеса, са неприемливи, заяви пред Радио "Фокус" министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. "На първо място - това е предложената от работодателите мярка, свързана с обмисляне
на възможност за фалит на НЕК и анализиране на възможност за закриване на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това за
нас са мерки, които са абсолютно неприемливи. На първо място, защото НЕК е обществен доставчик, единствен купувач
на електрическа енергия, това е компанията, която работи в рамките на регулацията на системата", посочи министърът. Тя
добави, че сред приемливите мерки са пълната либерализация на електроенергийния пазар и ускорената газификация.
Вестник 24 часа
√ Министър Теменужка Петкова: Държавата няма да изкупува двете американски ТЕЦ
Либерализацията на пазара на ток и ускорената газификация са сред приемливите мерки, предложени от бизнеса
Министерството на енергетиката не приема идеята на бизнеса българската държава да изкупи двете американски ТЕЦ в
комплекса „Марица-изток“. Това стана ясно от отговор на ведомството на запитване от „Епицентър“.
„Пред държавата не стои опцията за изкупуване на двете американски ТЕЦ, защото това са базови мощности, които са от
стратегическо значение и определят сигурността на електроенергийната система на страната през зимния сезон“, гласи
становището на министър Петкова.
Изкупуването на акциите от двете електроцентрали присъства като точка от проекта на Пътна карта за неотложните
реформи в енергетиката, предложен на правителството от национално представените работодателски организации.
Според прессъобщение на Българската стопанска камара (БСК), разпространено по-рано в сряда, тази идея е била
одобрена на среща на бизнеса с трима представители на кабинета – вицепремиера Томислав Дончев, министъра на
финансите Владислав Горанов и енергийния министър Теменужка Петкова. Това е станало още на 1 октомври, но досега
нямаше съобщения за резултатите от дискусията.
Ако идеята бъде приета и се стигне до изкупуване на ТЕЦ „Ей И Ес Марица-изток 1“ и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3“,
държавата ще трябва да осигури поне 3 млрд. лв., като сумата може да достигне и 5 млрд. лв., смятат експерти.
Предложенията на работодателите бяха коментирани от министър Петкова и пред Агенция „Фокус“. „Част от мерките за
енергетиката, предложени от бизнеса, са неприемливи“, смята тя. „На първо място – това е предложената от страна на
работодателите мярка - обмисляне на възможност за фалит на Националната електрическа компания (НЕК) и на
възможност за закриване на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това за нас са мерки, които към този момент са абсолютно
неприемливи. Защото знаете, че НЕК е обществен доставчик, единствен купувач на електрическа енергия. Това е
компанията в българската енергетика, която работи в рамките на регулацията на системата“, посочи министърът. Тя каза
още, че сред приемливите мерки, предложени от бизнеса, са пълната либерализация на електроенергийния пазар и
ускорената газификация.
Вестник Строител
√ Работодатели и синдикати настояват за възможност да сезират Конституционния съд
Синдикални и работодателски организации са внесли в Народното събрание предложение за промяна в Конституцията.
Исканата реформа е във връзка с възмжожността да могат да сезират Конститутционния съд на България по въпроси,
отнасящи се до закони, уреждащи трудовите правоотношения.
Предложението на организациите е свързано със Законопроекта за промяна на Конституцията, който преди седмица мина
на първо четене в Парламента. Работодатели и синдикати предлагат създаването на нова алинея 5 на чл.150 от
Конституцията, който да гласи: „национално представителните организации на работниците и служителите и на
работодателите с общо искане да могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на
закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на
жизненото равнище”.
В мотивите си, изпратени до председателя на народното събрание и парламентарно представените партии,
работодателите приветстват инициативата да бъде разширен кръгът на страните, които могат да сезират КС. В. „Строител”
напомня, че в миналия на първо четене законопроект се предвижда Висшият адвокатски съвет също да може да сезира
върховния орган. Освен това преди седмица и двамата номинирани за конституционни от парламентарната квота –
Константин Пенчев и Михаил Кожарев се обявиха в подкрепа на идеята да бъде разширен кръгът на субектите, който може
да сезира КС.
Под изпратеното до Парламента искане подписите си са поставили Васил Велев (председател на АИКБ), председателят на
КРИБ Кирил Домусчиев, Божидар Данев (изп. председател на БСК), Цветан Симеонов (председател на БТТП), и
президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа” – Пламен Димитров и Димитър Манолов.
„Правото на социалните партньори да сезират Конституционния съд ще способства за укрепването на правовия ред,
конституционосъобразността на законодателството, социалния мир и дългосрочното устойчиво равнище”, мотивират се
организациите. Според тях общата жалба от организации, които защитават противоположни интереси, е гаранция, че
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такива ще бъдат подавани само по въпроси с висока обществена значимост, по които е постигнат предварителен
консенсус, обслужващ значими обществени интереси.
В защита на искането си, работодателите и синдикатите посочват, че те разполагат с експертиза в своите области на
дейност. По този начин според тях ще бъдат осигурени необходимият професионализъм и юридическа обоснованост при
обработване на жалбите. „Производството пред КС ще бъде облекчено, поради отпадане на необходимостта да се
изискват допълнителни становища от тези организации”, смят от организациите.
forumnews.bg
√ Бизнесът иска държавата да изкупи ВЕИ и американските централи
Целта е НЕК да се избави от тежките дългосрочни договори за задължително изкупуване на електроенергията им на
високи цени.
Работодателските организации искат държавата да изкупи всички ВЕИ проекти, както и двете американски централи в
комплекса „Марица-изток“.
Целта е държавната НЕК да се избави от тежките дългосрочни договори за задължително изкупуване на електроенергията
им на високи цени.
Това е било обсъдено на среща на вицепремиера Томислав Дончев и министрите Владислав Горанов и Теменужка Петкова
с национално представените работодателски организации на 1 октомври. По време на дискусията е обсъден проект на
Пътна карта за реформи в енергетиката, предложен от бизнеса.
„По предложение на бизнеса бе взето решение Министерството на енергетиката да проведе среща с потенциален
инвеститор, за да се проучат възможностите държавата да предложи за изкупуване акциите на „AES Марица изток 1″ и
„Контур глобал Марица изток 3″, като на потенциалния инвеститор се предостави правото за изграждане на нов
далекопровод и/или да му се осигури достъп до съществуващия далекопровод за директен износ“, се посочват от
камарата.
Работодателите смятат, че през държавната Българска банка за развитие (ББР) може да се изкупят всички ВЕИ-проекти,
като се рефинансират на по-ниска от договореното преди години лихва по кредитите за изграждането на слънчевите и
вятърните централи и така да се свели цената на изкупуваната от тях електроенергия.
Работодателите искат също така да се закрие „Българският енергиен холдинг“, който в момента е шапка на държавните
енергийни дружества, но това на този етап е невъзможно, тъй като компанията майка е взела кредити за 500 млн. евро за
покриване на борчове на дъщерната си НЕК, а в момента е в процедура на вземане на нови 650 млн. евро заем отново за
дългове на НЕК към двете американски централи.
Организациите са обсъдили с представителите на правителството и опцията за фалит на НЕК, но властта смята, че
задлъжнялостта на националната компания е следствие, а не причина, както и че НЕК е страна по договори, поради което
към момента евентуален фалит би усложнил обстановката.
Част от мерките за енергетиката, предложени от бизнеса, са неприемливи, коментира и министърът на енергетиката
Теменужка Петкова по повод публикуваните от Българската стопанска камара резултати от първата дискусия по внесения
от национално представителните работодателски организации проект на Пътна карта за неотложни реформи в
енергетиката.
„На първо място – това е предложената от страна на работодателите мярка, свързана с фалит на Националната
електрическа компания (НЕК), обмисляне на възможност за фалит на НЕК и анализиране на мярка и на възможност за
закриване на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Това за нас са мерки, които към този момент са абсолютно неприемливи.
На първо място, затова, защото знаете, че НЕК е обществен доставчик, единствен купувач на електрическа енергия, това е
компанията в българската енергетика, която работи в рамките на регулацията на системата“, посочи министърът. Тя каза
още, че сред приемливите мерки, предложени от бизнеса, са пълната либерализация на електроенергийния пазар и
ускорената газификация.
Относно ускорената газификация на страната, участниците в срещата бяха информирани, че до дни ще бъде готов докладът
на работната група за ускорената газификация, която предвижда грантово финансиране и възможност за ниско лихвен
кредит за дофинансиране на сумата за газификация, а относно „Чирен“ – през октомври ще бъдат лансирани
проучвателните сондажи за разширяване на капацитета на газохранилището (проектът е получил финансиране по
механизма за свързване на Европа).
Правителството и бизнесът се договорили да се направи подробен анализ на методологията за ценообразуване,
използвана от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), и да се систематизира необходимата промяна в
методиката и законодателството, съобщиха още от АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП.
Целта е да се премахне сегашната практика участниците на пазара просто да представят своите разходи в енергийния
регулатор и той да ги одобрява и да ги вкарва в цената на тока. Според бизнес организациите КЕВР трябва да определя
реферетни пазарни цени на тока, парното и въглищата и компаниите да се вместват в тях.
Според съобщението, анализът за цеонообразуването ще е готов до 15 октомври. Надеждите на бизнеса предложенията
им да минат, за да може да се намали цената им за електроенергията от ноември. Председателят на КЕВР Иван Иванов
преди време каза, че през октомври ще се направи отново анализ на цената на тока и ще се реши дали да има намаляване
на таксата „задължение към обществото“, плащана от предприятията на свободния пазар за изкупуваната зелена енергия
и от двете американски ТЕЦ.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Промени в данъчните закони одобри правителството
Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗИД на ЗКПО). С промените се хармонизира и привежда в съответствие националното данъчно законодателство
с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане, съобщиха от правителствената пресслужба
след заседанието на МС днес.
В законопроекта се предлага промяна за изменение и допълнение на ЗКПО, свързана с необходимостта от транспониране
на изисквания на Директива 2014/86/ЕС за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно
облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки, както и изменение относно
позоваването на Директива (ЕС) 2015/121 за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно
облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки, за която не е необходимо конкретно
изменение. Предложена е и промяна в определението за „юрисдикции с преференциален данъчен режим“.
Привеждат се в съответствие с правото на ЕС текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчната
мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие. Схемата ще може да се прилага за 2015 г. в случай, че
лицата подадат формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016 г. и е налице одобрение от
страна на Българската агенция за инвестиции до 31 март 2016 г. При подаване на формуляра за кандидатстване за
прилагане на данъчното облекчение за 2015 г. ще се прилага списъкът на общините с равнище на безработица с или над
25 на сто по-високо от средното за страната за 2014 г.
В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
В ЗДДФЛ е предложена промяна, съгласно която се предоставя възможност на дипломатическите представителства в
България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят
при тях. Също така е предвидена промяна, съгласно която се въвежда ред за авансово облагане на доходите от други
източници. Предвидена е възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер
на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и
предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби.
В ЗМДТ се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места,
които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени
в обхвата на облагаемите с данък имоти. Предложена е промяна, съгласно която за сградите, обновени с публични
средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, да не се прилага
данъчното облекчение за освобождаване от данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 години. Направено е и
предложение данъкът върху недвижимите имоти, придобити след крайния срок за плащане на втората вноска – 31
октомври на текущата година, да се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота. Със законопроекта
се прецизира разпоредбата в чл. 71а относно освобождаване от такса за битови отпадъци на храмовете, молитвените
домове и манастирите, и на поземлените имоти, върху които са построени, собственост на законно регистрираните
вероизповедания в страната, като освобождаването от такса е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел,
която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.
Предвижда се въвеждането на административнонаказателна разпоредба, съгласно която при непредоставяне на
ежедневна информация от общините на Министерството на финансите по електронен път, да се налага санкция на кмета
на съответната община от министъра на финансите. Непредоставянето на информация от общините води до нарушаване
на функционирането на Националната база данни за местни данъци и такси.
В ДОПК се предвижда промяна, съгласно която данъчни задължения по ЗМДТ да могат да се установяват с акт за
установяване на задължението както на база подадена от задълженото лице декларация, така и на базата на данни от
регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. Промяната е във връзка с въведения от 1 януари 2015 г. нов режим по отношение
декларирането и определянето на данъка върху превозните средства.
С проекта се предлага удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на
зърнени и технически култури в максимално допустимия времеви обхват съгласно разпоредбата на член 199а от ДДС
Директивата – 31 декември 2018 година.
В ЗДДС се предлагат промени в резултат на промени в европейското законодателство и в следствие на констатирани
несъответствия с правото на ЕС и с цел единното прилагане, при съобразяване с практиката на Съда на ЕС.
Като мярка за осъществяване на цялостен и ефективен контрол върху доставките и движението на течни горива от
производител и вносител до краен потребител е предложено да бъде отменен режимът по чл. 118, ал. 7 от закона по
отношение на петролните бази, т.е. те да прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/продажбите
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на течни горива в търговския обект. Предвиден е шестмесечен преходен период за лицата, ползващи режима, да приведат
дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.
Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с
данъчна основа при придобиването над 5000 лева или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат
изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или
на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната
агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението
на стоката. Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди
започване на използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето. Министърът на финансите
ще определя методиката за разпределение на направените преките разходи.
В Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага нормативно регламентираният праг за ограничение на
плащания в брой в страната да бъде намален от 15 000 лв. на 5000 лв. като мярка за ограничаване на сивата икономика.
Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна
на или надвишава 5000 лв. по курса на БНБ в деня на плащането.
√ 140 000 са работещите пенсионери, увеличават се
Мъжете с 30 000 повече - предимно охранители, чистачи и продавачи
Охранител, продавач в магазин или на сергия, нископлатен общ работник и чистач във ведомство са най-популярните
професии за пенсионерите, с които те успяват да допълнят доходите си.
Това съобщава в новия си брой в. “Клуб 100”, като цитира данни на Националния осигурителен институт за хората, които
едновременно получават пенсия и продължават да си внасят осигуровки.
През миналата година броят на работещите пенсионери стигнал рекордните 140 711 души, показват данните на НОИ. Това
е увеличение с над 6000 души спрямо 2013 г.
Работещите мъже са над 85 000, а жените са 55 000.
Близо 10% от пенсионерите, които работят, са заети в охранителния бизнес, показват данните на НОИ. Като пазачи се трудят
над 18 000 души, а само 300 са жените. Причината да е толкова популярна тази професия е ранното пенсиониране на
военни и полицаи. Средната възраст за пенсия при тях е 52 г. и 8 месеца и те все още са трудоспособни, обясниха експерти
от осигурителния институт.
Бившите военни и полицаи били примамлива работна ръка за охранителните фирми и заради личното оръжие, което имат
право да носят.
На второ място по популярност се нарежда бюджетният сектор с близо 17 хил. заети пенсионери. Те обаче не работели
като чиновници, а като общи работници, разсилни или чистачи. Това става ясно от ниския доход, върху който се осигуряват
работещите за ведомства пенсионери. Тук разделението е почти поравно, но все пак жените са около 8 хил., докато мъжете
- около 7 хил. души.
Търговията е третият голям работодател за по-възрастните, става ясно от статистиката на НОИ. През 2014 г. са били наети
като продавачи над 12 хил. пенсионери. Те работят главно в малки магазини по селата, по-малките градчета или квартални
бакалии в големите градове и по пазарите.
Изненадващо един от големите работодатели за пенсионери е строителството. Това е и единственият отрасъл, в който
наетите пенсионери се увеличават - били са около 7 хил. души през 2012 г., а през 2014 г. вече са над 8 хил. 1161 от
работещите като строители пенсионери са жени. Все пак за жените в пенсионна възраст сред най-големите работодатели
остават шивашките цехове, където има наети около 4000 души.
Като чиновници пък работят над 600 пенсионери. Техният брой също се увеличава през годините, сочат данните на НОИ.
√ Одобриха на първо четене изцяло нов Кодекс за застраховането
Народното събрание одобри на първо четене изцяло нов Кодекс за застраховането, съобщи „Фокус”. В подкрепа на
новия Кодекс гласуваха 80 депутати, 8 се въздържаха, нямаше против.
Той е внесен от Министерски съвет и е изцяло нов, тъй като промените в уредбата, произтичащи от въвеждането на
изискванията на европейското законодателство, са многобройни и важни. В допълнение на транспонирането на
европейски директиви с проекта на кодекс се предлага усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-добра защита
на интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
Предлага се допълнително изискване по отношение отстраняването на вреди по моторни превозни средства, когато то е
възложено от застраховател на външен изпълнител. Застраховането на моторни превозни средства представлява над 70
на сто от пазара по общо застраховане и в практиката на Комисията за финансов надзор са установени значителен брой
случаи, при които клиенти възразяват срещу недобре извършен ремонт на моторното превозно средство. В тази връзка се
предлага застраховател да може да възлага отстраняване на вреди по моторни превозни средства само на външен
изпълнител, който има застраховка „Гражданска отговорност”, покриваща отговорността му за вреди, настъпили
вследствие на негово действие или бездействие. Предвижда се минималната застрахователна сума по тази застраховка да
е 1 000 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 5 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.
Новият Кодекс въвежда нов режим за определяне на капиталовите изисквания на застрахователя и презастрахователя, за
изчисляване на техническите резерви, както и нови принципи за инвестиране на активите като гаранция за финансовата
стабилност и изпълнение на задълженията по застрахователните и презастрахователите договори. С оглед спазването на
разпоредбите на Директивата (Платежоспособност II) се предлага премахването на абсолютната забрана за
придобиването на акции в застраховател или презастраховател със заемни средства.
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Съгласно предложения режим придобиването със заемни средства на квалифицирани участия ще бъде подложено на
преценка за финансовата стабилност на заявителя за придобиване на такова участие. В допълнение с проекта на Кодекс
се въвежда понятието „ползвател на застрахователни услуги“, което включва застраховащия, застрахования, трето
ползващо лице, трето увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и
физическо или юридическо лице. По отношение на задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилите се
предлага срещу единна премия да се осигурява както покритието за Република България, държавите членки на
Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и за всички държави, които членуват в системата
„Зелена Карта“.
Не на последно място, във връзка с по-прецизното транспониране на разпоредбите на Директива 2009/103/ЕО се предлага
минималният лимит на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
да се промени на 10 000 000 лв. за всяко събитие независимо от броя на пострадалите лица.
По време на дебатите Лъчезар Никифоров от АБВ обяви, че подкрепят промените на Министерски съвет на първо четене.
Петър Славов от Реформаторския блок приветства системата „бонус-малус” за насърчаване на добросъвестните шофьори,
които да ползват премия за доброто си поведение. „За джигитите да се заплащат по-високи премии по „Гражданска
отговорност”, коментира той.
Вестник Труд
√ ЕК казва до края на годината има ли нерегламентирана държавна помощ за американските централи
"Очакваме до края на годината Европейската комисия да се произнесе дали договорите с американските централи
представляват нерегламентирана държавна помощ", каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране
Иван Иванов пред журналисти след открито заседание на комисията, съобщи „Фокус“.
„По отношение на американските централи единственият компетентен орган, който може да се произнесе дали тези
договори представляват нерегламентирана държавна помощ е Европейската комисия. Не може не само регулаторът, но и
българските съдилища да се произнасят по този повод съгласно договора за функциониране на Европейския съюз“,
коментира Иванов.
Той допълни, че решението на ЕК се чака от Комисията за енергийно и водно регулиране вече повече от година, като и
неговите предшественици също са го очаквали. „Но ние не можем да наредим на ЕК да даде окончателен отговор.
Очакваме до края на година да се случи, но не мога да ви кажа повече“, посочи още Иванов.
√ Връщат по-малко ДДС за коли над 5000 лв. и имоти
Фирмите ще декларират в НАП всяка покупка на автомобил над 5000 лв. и на имоти, без праг за стойността им, като ще
уточняват дали и колко се ползват и за лични цели. Това предвиждат промени в Закона за ДДС, приети от правителството
вчера. Целта е данъчният кредит да се възстановява само върху частта за служебно ползване.
Новото правило ще важи и за вече закупени автомобили и имоти, за които е ползван данъчен кредит. Тях фирмите ще
трябва да декларират в НАП до 29 февруари 2016 г.
В първоначалния вариант на законопроекта на финансовото министерство това задължение важеше за покупки на
всякакви стоки над 700 лв., които освен по работа могат да се използват за лични нужди. Предложението обаче предизвика
недоволството на бизнеса и беше оспорено и от депутати. След заседание на тристранния съвет миналата седмица
финансовият министър Владислав Горанов говореше за праг от 35 000 до 50 000 лв.
Декларацията, която ще подават фирмите, трябва да включва информация за разпределението на направените разходи
по специална методика. Тя няма да се предлага от фирмите, както се предвиждаше първоначално, а ще се определя от
министъра на финансите. Методиката ще бъде обявена след окончателното приемане на промените в закона. При
недвижимите имоти собствениците ще трябва да посочат площта, която ползват за лични нужди и за какъв период от
годината. При автомобилите ще се взема предвид направеният пробег за лични нужди.
Според други поправки в Закона за ДДС ще се въведат по-строги правила за данъчните складове. За тях ще важи общият
ред за отчитане на наличностите и продажбите. Те ще трябва да се отчитат чрез електронни системи с фискална памет и
да подават данни до НАП с дистанционна връзка.
С поправка в закона за местните данъци пък се въвежда налог върху земеделски земи в границите на населените места.
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, приети също вчера, предвиждат прагът на кешовите плащания
при сделки да бъде намален от сегашните 15 000 лв. на 5000 лв. Неотдавна шефът на бюджетната комисия в парламента
Менда Стоянова заяви, че ще се търси компромисен вариант и вероятно в пленарна зала ще бъде подкрепен праг от 10
000 лв.
СМЕТКИ
С 4 лева поскъпва газта за бита
Цената на пропан-бутана за отопление може да се повиши с 4 лв. за бутилка от 10 кг, ако бъдат окончателно приети
промените в Закона за акцизите и данъчните складове. Той предвижда акцизът за горивото да се повиши от 0 на 340 лв.
за 1000 кг, каквато е ставката, ако се използва за зареждане на коли. Това предупредиха вчера от Асоциацията на
производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан. Така, ако сега една бутилка от 10 кг се
продава средно за 24 лв., цената ще се повиши до 28 лв. От организацията не подкрепят и предложението бутилките да
могат да се зареждат и на бензиностанции. Според тях това повишава риска за безопасността на потребителите.
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Вестник Сега
√ Фирмите ще декларират пред НАП само колите и имотите
Ако компаниите не обявят тези покупки до края на февруари, ще се смята, че те са за лично ползване и за тях ще се
дължи ДДС
Новият ред за деклариране пред НАП на фирмени покупки, които могат да се ползват и за лични нужди, ще се прилага
само за коли и недвижими имоти. Фирмите ще са задължени да подават декларация, че са придобили такива активи и са
си възстановили ДДС, ако данъчната основа при колите надхвърля 5000 лв. При имотите стойност не се сочи. Тепърва ще
се изготвя методика, по която да се определя как ще се изчислява делът на личното ползване.
Това предвиждат окончателните редакции на промените в Закона за ДДС, одобрени от кабинета вчера. Тазгодишният
пакет с промени в данъчните закони мина сериозна редакция още по време на общественото обсъждане, след като и
партньорите във властта, и бизнесът, и синдикатите отправиха остри критики към част от текстовете.
Според първоначалния вариант на законопроекта декларирането пред НАП трябваше да стане задължително за всички
видове стоки и услуги с данъчна основа над 700 лв., при които би могло да възникне смесено ползване. И бизнесът, и
депутати се възмутиха, че този праг е много нисък и на практика текстовете ще ударят всички фирми, които са купували
техника за всекидневно ползване, като например телефони и компютри. Изключено е при такива вещи да се иска от
фирмите сами да изготвят методики за изчисления на дела за лично ползване, както е предвидено в закона, коментираха
тогава счетоводни фирми.
Занапред от фирмите ще се иска само да подадат декларация пред НАП, че възнамеряват да ползват за лични нужди
закупени коли и имоти. Вчера не стана ясно как е избран новият праг от 5000 лв. и защо е в пъти по-нисък от вече обявеното
от финансовия министър Владислав Горанов намерение за завишаване на тавана на 35 000-50 000 лв.
Не е ясно и как точно ще се определя делът на личното ползване. Изготвянето на методика според новите законови
текстове е оставено на финансовото министерство, което тепърва ще мисли как точно да се процедира. Миналата седмица
финансовият министър Владислав Горанов обясни, че при колите има по-ясни методики - като например броя на работните
дни в годината, в които се предполага служебно ползване.
И новият вариант на законопроекта предвижда режимът на деклариране да важи и за купени преди влизането в сила на
закона коли и имоти. За тях се въвежда краен срок за подаване на декларацията в НАП - до 29 февруари 2016 г. За фирмите,
които не подадат декларации в този срок, се приема, че закупените коли и имоти се използват изцяло за лични нужди и
така възстановеният ДДС ще стане отново дължим. За момента не е ясно какъв ефект се очаква от въвеждането на новата
мярка за постъпленията от ДДС. Мотивите към законопроекта не съдържат подобна оценка. Самите формулировки на
новите текстове вчера не бяха публикувани и не е ясно дали в тях има други детайли за прилагане на режима.
Финансовото министерство не се е вслушало и в критиките за смъкването на прага за кешови плащания в брой от 15 000
на 5000 лв. Тези текстове в закона за ограничаване на плащанията в брой са останали без промяна. Смъкването на прага
бе критикувано заради опасения, че ще оскъпи стопанския оборот заради таксите на банките. Както "Сега" писа, от
намеренията на финансовото министерство отпада дългосрочно идеята за въвеждане на общинска добавка към данъка
върху доходите на физическите лица. Според първоначалните текстове общините щяха да получат право да вдигат данъка
с до 2% над сегашните 10%.
При местните данъци обаче се въвежда друга промяна - с имотен данък ще се облагат земеделските имоти в строителните
граници на населените места. По принцип в градовете не би следвало да има парцели със статут на земеделски имоти, но
земи там са били възстановявани като такива. Редица собственици умишлено не ги преобразуват в урегулирани имоти, за
да не плащат данъци. В същото време за общините често възникват разходи по поддържането на такива имоти.
√ БНБ ще може да налага смени в бордове на банки
Експерти недоумяват защо Централната банка скри важни данни за заемите и влоговете
БНБ да може да иска освобождаване на мениджъри на банки, за които се смята, че не изпълняват адекватно задълженията
си. Това е една от препоръките към Централната банка в доклада на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната
банка (СБ).
Международните институции предлагат да се осигури повече контрол от страна на БНБ над акционерите на търговските
банки. Според доклада трябва да се предвиди законова разпоредба, с която банките да бъдат задължени незабавно да
уведомяват надзора за всяка съществена информация, която би се отразила негативно на акционери, които имат
съществено участие. От МФВ и СБ съветват БНБ още да общува "интензивно" с управителните и надзорните съвети на
банките.
В същото време анализът твърди, че БНБ няма достатъчно ресурси, за да упражнява ефективно надзора над банките у нас.
Проблемът е в малобройния персонал, зает с надзора, както и в липсата на добри ИТ специалисти. Международните
институции съветват спешни действия за решаване на кадровите въпроси, така че хората от надзора да могат максимално
да се възползва от данните, които се изсипват в БНБ.
Според доклада не само надзорът в БНБ, но и други важни сектори издишат кадрово - борбата с прането на пари,
проверките за риск, оценка на въздействието на новите правила, връзките с други институции като финансовото
разузнаване, Комисията за финансов надзор и др.
БНБ е приела критиките и ще привлече допълнителен персонал, както и ще внедри нови технически средства в помощ на
надзора. Това е записано с плана й за реформи, огласен преди дни.
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Междувременно Централната банка събира нови критики заради решението си да спре да публикува данни за отпуснатите
заеми, привлечените средства, просрочените и лошите кредити на отделните банки. В края на септември БНБ обяви, че
това е заради еврохармонизация на представянето на информацията. Такива данни ще се предоставят само веднъж
годишно - в годишните отчети на банките. От БНБ не отговориха на въпросите на "Сега" защо се налага тази промяна.
Решението на Централната банка обаче не кореспондира с изявленията на управителя й Димитър Радев за повече
прозрачност и публичност.
"Това е стъпка назад. Централната банка трябва да работи за възвръщане на доверието", коментира пред "Сега" Калоян
Стайков от Института за пазарна икономика (ИПИ). По думите му на фона на слабостите, открити от международните
институции в банковия надзор, както и предвид случилото се миналата година с КТБ, стремежът на БНБ трябва да е към
повече прозрачност. Подобно е и мнението на бившия зам.-министър на финансите Любомир Дацов, според когото
липсата на тези данни ще затрудни анализаторите. "Това може да събуди безпокойство и да захрани различни слухове",
коментира Дацов.
√ Безработни ще вършат домашни услуги с европари
Гражданите ще поемат част от надницата на помощника
5 млн. лв. от парите по ОП "Развитие на човешките ресурси" за 2016 г. ще бъдат отделени за ваучери за домашни услуги. С
ваучерите всеки гражданин с платени данъци и осигуровки ще може да си наеме безработен за гледане на дете или за
услуги в домакинството. За целта ще плаща част от надницата на безработния, а остатъкът ще е от оперативната програма.
Няма да е възможно обаче да се наеме безработната баба на детето например. Има ограничения и за броя на ваучерите всеки ще може да се възползва от максимум 1584 ваучера през годината, като всеки от тях е за по два часа. Това предвижда
концепцията на Министерството на труда. Най-новият вид субсидирана заетост ще трябва да започне да се предлага от
април. От социалното министерство отказаха детайли пред "Сега" с мотива, че още е много рано и тепърва се умува върху
програмата. Не е ясно колко хора от бюрата по труда ще бъдат наети по този начин.
Според концепцията с предимство за субсидираните работни места ще са безработните повече от 1 година, възрастни хора
над 55 г. и младежи до 29 г., хора с ниско образование и без квалификация. С ваучер ще може да се наеме безработен за
гледане на деца и възрастни хора, включително и с увреждания, както и за почистване в дома, включително миене на
прозорци, дребни ремонтни дейности, помощ в градината и двора, но без земеделска дейност. Между потребителите и
наетите не трябва да има роднинска връзка, не трябва да живеят на един адрес.
Един ваучер ще е за два часа. За да се ограничат злоупотребите, от министерството предлагат всеки да може да закупи
максимум 264 ваучера за услуги в домакинството, до 528 ваучера за грижи за деца и възрастни и до 792 ваучера за грижи
за деца и възрастни с трайни увреждания. Така за трите вида услуги максималният брой е 1584 ваучера.
Още не е решено кой ще издава талоните - агенцията за социално подпомагане или тази за заетостта. Гражданите ще ги
ползват през посредник - фирми, общини и др. От посредника ще получават и оферта за помощника, който пък ще бъде
подбиран от бюрата по труда. Заплащането трябва да е съобразено с цените на свободния пазар, но да бъде поне на нивото
на минималната часова заплата, която в момента е 2.21 лв. на час. Ваучерите ще са поименни със срок на валидност шест
месеца. Ако услугата не се извърши в този срок, средствата ще се възстановяват.
Освен 5 млн. лв. за ваучерите за 2016 г. са планирани едва 100 млн. лв. по ОП "Развитие на човешките ресурси". 10 млн.
лв. ще се дадат на Агенцията по заетостта, за да върши нещо, което по принцип е в задълженията й. Става дума за
посреднически дейности - "насочване към обучение за ограмотяване" на безработните, "индивидуална работа с тях",
набиране на заявки от безработните, които искат да се включат в обучения. Ключовата дейност тук е отпечатването на
ваучерите за безработни, които ще кандидатстват по две схеми за курсове по чужди езици или придобиване на професия.
Става дума за близо 22 хил. ваучери.
МЕРКИ
След като дадоха 5 млн. лв. за обучения на служителите на инспекцията по труда, сега от социалното министерство са
планирали да похарчат и 2 млн. лв. европейски средства за собствените си чиновници. С парите ще се повишава
квалификацията им относно "пазара на труда, социалното включване, равните възможности, недискриминацията,
условията на труд". Няма разчет колко чиновници ще минат през "специализираните обучения". За общините са заделени
50 млн. лв. за проекти, с които да се намали бедността и да се постигне интеграция на най-маргинализираните общности,
включително и ромите. Общините могат да се обърнат към неправителствени и обучителни организации за партньори по
тази схема. За здравното министерство са заделени 8 млн. лв. Те са за повишаване на професионалния капацитет на
обучаващите се лекари специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги, според описанието на схемата.
За мобилност на работещите са планирани 2.7 млн. лв.
√ Чиновници и хартии ще гарантират равенство на жените и мъжете
Равенството на жените и мъжете у нас ще се гарантира от нови хартии и чиновници. Това става ясно от публикувания
законопроект на социалното министерство за равнопоставеност на жените и мъжете. Това е пореден опит да се приеме
подобен закон. От законопроекта става ясно, че ще се пише поредната нова стратегия по въпроса, както и обичайните
планове за действие за всяка година. Стратегия за равнопоставеност на двата пола бе приета през 2009 г. и изтича тази
година. Разписват се и функциите на национален консултативен съвет, който ще следи темата. Подобен съвет съществува
от 2004 г., но той реално не функционира. Парите и конкретните мерки за постигане на равенство ще се разписват всяка
година в плановете. В закона не са записани квоти за наемане на мъже и жени в държавните органи на управление.
Всички министерства, агенции и всякакви централни и териториални органи на изпълнителната власт ще трябва вече да
имат служители, които ще играят ролята на координатори по равнопоставеност на жените и мъжете. Техните функции ще
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са да участват в изготвянето на оценка на въздействието по пол, на нормативни актове и стратегически документи, ще
правят анализи, ще събират и разпространяват информация и добри практики и др. подобни. Областните управители също
ще трябва да определят подобни служители. Всички институции ще имат половин година за това след приемането на
закона.
РАЗЛИКА
У нас жените вземат със средно 13.5 на сто по-ниски заплати от мъжете за една и съща дейност в частния сектор, според
данните на националната статистика. В държавното управление разликата е наполовина - 6.2 на сто. Заради по-ниските
възнаграждения и по-кратката трудова кариера жените получават с около 40 на сто по-ниски пенсии. Жените изпадат и почесто от пазара на труда. Амбицията на управляващите е законът да промени това, но не е ясно как. Сред държавните
мерки, които се вземат за равенство, е осигуряване на средства за работодатели, които наемат безработни майки с деца
до 3 г. и от 3 г. до 5 г. - миналата година средно на месец са плащани заплатите на 400 безработни майки, което е струвало
почти 1 млн. лв., показва докладът за изпълнението на плана за равнопоставеност.
Вестник Монитор
√ Експортът потъна с над 5% за месец
Износът на Германия с най-силен спад от разгара на кризата
Износът на Германия е отчел през август най-силния си спад от разгара на световната финансова криза насам, съобщи
агенция Reuters. Вносът също се е понижил значително, сигнализирайки, че най-голямата европейска икономика търпи
неблагоприятните последици от забавянето на нововъзникващите пазари.
Според данни на германската статистическа служба през август германският износ се е понижил с 5,2 на сто на месечна
основа до 97,7 млрд. евро. Това е най-големият спад на показателя от януари 2009 година. Вносът се е свил с 3,1 на сто до
78,2 млрд. евро - най-силното понижение от ноември 2012 година.
Търговският излишък на Германия е намалял до 19,6 млрд. евро.
Според икономисти данните вероятно са повлияни от многобройните почивни дни през август тази година. Последвалите
значителни спадове в промишлените поръчки и производство през същия месец обаче изглежда сочат, че намаляващото
търсене от чужбина и най-вече от Китай и други нововъзникващи пазари започва да се отразява на Германия, отбелязва
Reuters, цитирана от БТА.
Вестник Стандарт
√ Годишен доклад за корпоративна социална отговорност – Глобалeн принос
Метлайф обяви публикуването на годишния си доклад за корпоративна социална отговорност, обръщайки внимание на
приноса на компанията към обществото и демонстрирайки как в същото време тя успява да реализира основните си бизнес
цели, да управлява риска и да спазва дългосрочно поетите финансови ангажименти.
Докладът, озаглавен Глобалeн принос, включва актуализация на миналогодишния доклад и съдържа информация за това
как компанията изпълнява екологични, социални и обществени проекти, включвайки в това число инвестициите,
направени в полза на обществото, обслужването на клиенти, достъпът до продукти, програмите за служители,
поддържането на многообразна работна среда, отговорността към околната среда и благотворителните дейности.
„Радваме се да споделим някои от начините, по които Метлайф управлява бизнеса, така че да носи допълнителна стойност
за своите клиенти, служители и общности по света" каза Майк Заркън, изпълнителен вицепрезидент на отдел
Корпоративни връзки. „Метлайф има близо 150-годишна история на отговорно корпоративно управление и този доклад
потвърждава как и до днес продължаваме да следваме този висок стандарт."
Основните акценти в доклада са:
Опазване на околната среда:
От 2005 г. досега Метлайф намали употребата на енергия с 25% и редуцира със 100% вторичните емисии на парниковите
газове в офисите си в САЩ и в тези, които са част от портфолиото на компанията;
Метлайф притежава дялове в 46 LEED (американски стандарт за екологично строителство) сертифицирани имота, а 100%
от собствените и управлявани офиси в САЩ са сертифицирани с ENERGY STAR (международен стандарт за енергийна
ефективност);
Повече от 5 000 служители на Метлайф от 25 офиса се включиха в активности по повод Седмицата на Земята през 2014 г.;
От 2003 г. досега Метлайф инвестира 2.9 милиарда долара в проекти за възобновяема енергия и има дялове в повече от
25 вятърни и слънчеви паркове, които произвеждат достатъчно чиста енергия, за да захранят 1 милион домакинства.
Подобряване на стабилността в общностите:
През 2014 г. Метлайф прави инвестиции от над 1.5 милиарда долара за подпомагане на обществото и за строежа на
достъпни жилища за хората и осигурява над 3.5 милиарда долара за селскостопански заеми, насочени към земеделските
производители.
Фондация Метлайф е предоставила повече от 27 милиона долара безвъзмездна помощ за първите 2 години от поетия
петгодишен ангажимент за 200 милиона долара. В допълнение, приблизително 14 милиона долара са отпуснати за
развитие на общностите, младежта и образованието, гражданската и културна ангажираност и други инициативи в полза
на обществото.
Повече от 7 300 служители на Метлайф работиха като доброволци над 62 000 часа в полза на обществото в 23 държави
през 2014 г.
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Обслужване на клиентите:
Метлайф е обслужила приблизително 100 милиона клиенти в целия свят през 2014 г. и е предоставила финансови услуги
и продукти на 93 от първите топ 100 компании, според Fortune 500® (класация на най-добрите компании в света).
Метлайф е покачила нивото на клиентско удовлетворение с 33%, според проучване на клиентските нагласи или Net
Promoter Scores® (букв. Нетен Промотиращ Резултат).
Компанията е инвестирала 300 милиона долара в технологии, целящи да подобрят обслужването на клиентите и бизнес
процесите.
Докладът Глобален принос е подготвен в съответствие с последните стандарти на Global Reporting Initiative, GRI (букв.
Глобалната Инициатива по Отчетност, ГИО)-неправителствена организация, която определя стандартите на доклади за
устойчивост. Стандартите на GRI са международно призната рамка, според която компаниите измерват и оповестяват
своите икономически, социални и обществени резултати. Следвайки установения стандарт, Метлайф се присъединява към
хилядите компании по света в определянето на ползите и значението на своите бизнес активности.
За да прочетете целия доклад Глобален принос посетете: www.metlifeglobalimpact.com
Корпоративен принос и социална отговорност на Метлайф в България:
Метлайф в България, следва традициите на корпоративен принос и социална отговорност на компанията в глобален
мащаб. През 2014 г.:
Метлайф в България в партньорство с Джуниър Ачийвмънт България успешно реализира първия по рода си образователен
проект „Знания, които променят живота", който помогна на ученици от гимназията да повишат финансовата си грамотност.
Служителите на Метлайф в България се включиха в инициативата на Кива, глобална онлайн платформа за набиране на
средства, целяща да подпомогне малки предприемачи от цял свят да получат финансова подкрепа за своите бизнес
начинания.
Метлайф в България се включи във Великденската благотворителна инициатива на в. Стандарт за набиране на средства за
деца лишени от родителска грижа.
За MetLife
MetLife, Inc., чрез своите клонове и дъщерни дружества, е една от водещите животозастрахователни компании в света.
Основана през 1868 г., MetLife предлага на глобално ниво застраховки живот, пенсионни програми, придобивки за
служители и управление на активи. Обслужвайки около 100 милиона клиенти, MetLife оперира в близо 50 страни и е водещ
застраховател в Япония, Латинска Америка, Азия, Европа и Близкия изток.
За повече информация, моля посетете www.metlife.bg и www.metlife.com.
Списание Мениджър
√ Ръст на промишлеността
Промишленото производство бележи ръст през август от 0,1% на месечна и 4,3% на годишна база. Това показват
предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
През август 2015 г. , увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на
електрическа и топлоенергия и газ - с 0,6% и в преработващата промишленост - с 0,1%, докато в добивната промишленост
е отчетено намаление от 0,8%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на превозни средства, без
автомобили - с 16,7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 6,3%, производството на дървен
материал и изделия от него, без мебели - с 5,9%, производството на тютюневи изделия - с 5,2%.
Спад е регистриран при: производството на мебели - с 5,5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 4,8%,
производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4,1%, производството на облекло - с 3,5%.
На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6,2% и в преработващата промишленост - с
4,3%, докато в добивната промишленост няма изменение.
По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при:
производството на превозни средства, без автомобили - с 58,8%, производството на електрически съоръжения - с 20,4%,
производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 19,2%, производството на лекарствени вещества и
продукти - със 17,4%, производството на химични продукти - със 17,3%.
Намаление е отчетено при: производството на тютюневи изделия - с 12,2%, производството на мебели - с 11,2%,
производството на облекло - с 9,5%, производството на основни метали - с 8,7%.
√ Потреблението се свива
Оборотът в търговията на дребно намалява през август с 0,8% спрямо предходния месец и с 1,9% в сравнение със същия
период на 2014 г. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
През август 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински
стоки - с 2,3%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 1,1% и търговията на дребно с компютърна и комуникационна
техника - с 0,6%.
По-значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2,4%,
търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 1,7%, и търговията на дребно с битова техника,
мебели и други стоки за бита - с 0,7%.
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През август 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата,
телефона или интернет - с 15,2%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 13,3%, търговията на
дребно с разнообразни стоки - със 7,5% и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 6,6%.
Спад е регистриран в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и търговията на дребно с текстил,
облекло, обувки и кожени изделия - по 8,9%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с
5,3% и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 1,8%.
√ Цени на печалба в първия час на БФБ
С цени на печалба стартира търговията на Българската фондова борса (БФБ).
SOFIX прибавя 0,63 пункта, или 0,14%, до 442,53 пункта.
BGBX40 се увеличава с 0,09 пункта, или 0,10%, до 88,84 пункта.
BGTR30 нараства с 0,46 пункта, или 0,13%, до 364,04 пункта.
Единствено BGREIT пада с 0,01 пункта, или 0,01%, до 94,84 пункта.
Българските индекси са в разрез с европейските, които записват спад от 0,02% за френския CAC 40 до 0,24% за британския
FTSE 100. Азиатските индекси се движат разнопосочно – от минус 0,99% за японския Nikkei 225 до плюс 0,68% за японския
Nikkei 225.
Късно снощи американските индекси приключиха на печалба: Dow Jones (0,73%), S&P500 (0,80%) и NASDAQ (0,90%).
Общият оборот на БФБ към 11 часа възлиза на 54 хил. лв. и е формиран изцяло от пазарите на акции и АДСИЦ, където
взимат участие 10 дружества. Съотношението печеливши/губещи е 4/2, а при 4 компании не се наблюдава промяна.
√ Положителни тенденции на пазара на труда у нас
Главната инспекция по труда констатира трайна тенденция за намаляване на нарушенията, свързани със заплащането на
труда и с работата без договор. В информация, предоставена на БТА, от Инспекцията анализират, че намалението е
обяснимо, тъй като основно сигналите в Главната инспекция по труда са свързани с този вид нарушения.
През първите девет месеца на 2015 година в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" са постъпили 7161
искания и сигнали за нарушения на трудовото законодателство. В основната си част те продължават да са свързани със
заплащането на труда (2460 бр.) и по възникването и прекратяването на трудовите правоотношения (2126 бр.).
В сравнение със същия период на 2014 г. постъпилите искания и сигнали са намалели с 25 на сто, сочи статистиката на ГИТ.
От Инспекцията коментират, че тенденцията към намаляване на сигналите е в резултат и на намесата на контролните
органи.
От началото на икономическата криза до 2011 година подадените сигнали и искания в Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" бележеха постоянен ръст и стигнаха до 20 351 броя, припомнят от ГИТ. Спрямо 2008 година
увеличението им е повече от два пъти. От 2012 г. насам вече се забелязва тенденция към намаляване и през 2014 година
сигналите са 12 325 броя.
Работодателите полагат усилия за подобряване на условията на труд, тенденцията обаче не обхваща малкия и среден
бизнес
Наблюденията от контролната дейност на ГИТ показват, че работодателите полагат усилия за подобряване на условията
на труд не само чрез закупуване на модерно и по-безопасно оборудване, а и чрез въвеждане на нови, по-безопасни
технологии, изграждане на колективни средства за защита и непрекъснато инвестиране в социално-битовите условия на
работещите.
Тенденцията обаче все още не е обхванала малкия и среден бизнес, върху когото кризата се отрази на способността за
инвестиране в подобряване на условията на труд, коментират от ГИТ.
Европейските проекти подобряват условията на труд
До голяма степен подобряването на условията на труд беше подпомогнато и ускорено от европейските проекти, свързани
с условията на труд, чрез които българските предприемачи получиха възможност пряко да финансират закупуване на
колективни и лични предпазни средства и да инвестират в съвременно, по-безопасно оборудване, посочват от ГИТ.
Друг непрекъснат източник на финансиране за подобряване на условията на труд в предприятията е Фонд "Условия на
труд" към Министерството на труда и социалната политика, който ежегодно отделя средства, насочени към съфинансиране
на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани
със: реконструкция и модернизация на съществуващи обекти; внедряване на нови и модернизиране на съществуващи
технологии и/или съоръжения; подобряване на санитарно-хигиенните условия; обезопасяване на машини и съоръжения
и други, припомнят от Инспекцията.
√ Отпадна изискването инвеститорите да подават документи, достъпни в публичния регистър
Инвеститорите ще бъдат освободени от задължението да представят документи, които вече са били внесени от тях в
Българска агенция за инвестиции, както и да представят документи в институциите, ако те са достъпни в публичните
регистри. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, одобрени днес
от правителството.
Промяната се отнася за фирмите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция, което пък им дава право на държавна
подкрепа. В заявлението за такива сертификати инвеститорът ще може да посочва кои от изискваните данни могат да
бъдат намерени в публични регистри.
Друга промяна в правилника към закона за насърчаване на инвестициите въвежда облекчения при предоставянето на
държавна помощ за обучение. Отпада например изискването обучението да е специфично Въвежда се и диференциран
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подход при отпускане на средствата за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в
качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за наетите на новооткрите работни места.
Периодът, за който се отпускат средствата, се диференцира в зависимост от района, в който се изпълнява инвестиционният
проект. В административните граници на общини, в които безработицата е над средната за страната, помощта ще се
изплаща в рамките на до 24 месеца, а в останалите случаи – до 12 месеца.
√ Ограничават кешовите плащания до 5000 лв.
Плащанията в брой в страната ще бъдат драстично орязани - от 15 000 на 5 000 като мярка за ограничаване на сивата
икономика. Ограничението ще важи и при плащане с чуждестранна валута, когато в левове е равна или повече от 5000 лв.
Това гласи една от промените в проекта на финансовото министерство в Закона за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане.
В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данък върху добавената стойност
(ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за ограничаване на плащанията в брой.
В ЗДДС се въвежда ново задължение - т.нар. данък „уикенд”. Той предвижда да се създаде методика, която да разграничи
използването на фирмено имущество за лични и служебни цели. Записано е изискване регистрираното лице, което
възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях (т.е. ползването им и от други лица, например
служители и работници във фирмата), освен за основната си икономическа дейност и за лични нужди, да подаде
декларация в НАП за направените преки разходи. Декларациите ще се подават от шефовете на фирмите. Промяната визира
автомобили и вещи- с данъчна основа при придобиването над 5000 лева, с приспаднат частично или изцяло данъчен
кредит.
Предвидено е декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на
използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето. Засега не става ясно какви ще е
процентът на облагане при данък „уикенд” Министърът на финансите ще определя методиката за разпределение на
направените преки разходи.
В ЗМДТ се предлага промяна поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на
земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на
облагаемите с данък имоти.
Предложена е промяна, съгласно която за сградите, обновени с публични средства по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, да не се прилага данъчното облекчение за освобождаване от
данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 години. Направено е и предложение данъкът върху недвижимите
имоти, придобити след крайния срок за плащане на втората вноска – 31 октомври на текущата година, да се заплаща в
двумесечен срок от датата на придобиването на имота.
Със законопроекта се прецизира разпоредбата в чл. 71а относно освобождаване от такса за битови отпадъци на храмовете,
молитвените домове и манастирите, и на поземлените имоти, върху които са построени, собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната, като освобождаването от такса е при условие, че имотите не се ползват със
стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.
В ЗДДФЛ е предложена промяна, съгласно която се предоставя възможност на дипломатическите представителства в
България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят
при тях.
Също така е предвидена промяна, съгласно която се въвежда ред за авансово облагане на доходите от други източници.
Предвидена е възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски от Закона за здравното
осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния
доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването
на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби.а
investor.bg
√ ЕК се подготвя за сериозните промени в газовия сектор
Всяка държава от общността трябва да има достъп до поне три потенциални източника на газ
Европейската комисия (ЕК) ще направи преглед на регулацията относно сигурността на газовите доставки, ще има нова
стратегия за терминалите за втечнен газ (LNG) и съхранение на газа, както и ще направи предложения за промени в
Междуправителствените споразумения, за да гарантира, че те са в съзвучие с европейските правила за доставки на газ.
Това съобщи комисарят по въпросите на енергетиката в ЕС Мигел Ариас Канете по време на сесията на Европейския
парламент в Страсбург. Речта му е публикувана на сайта на Европейската комисия.
Целта на всички тези промени е да бъде сложен край на обвързаността с един доставчик на газ и всяка страна от ЕС да има
достъп до поне три потенциални източника на суровината – било от газопровод, терминал за втечнен газ или от
газохранилище.
Затова и една от целите, очертана от Канете, е да бъде насърчен бързият ръст на LNG, с което да се увеличи вносът на
втечнен газ от 40 млрд. куб. метра сега до над 90 млрд. куб. метра през 2020 година.
До 2020 година общността трябва да получи и първите количества газ от Азербайджан – през Трансанадолския газопровод
(TANAP) и Трансадриатическия газопровод (TAP), посочва още комисарят.
15

Реализацията на този проект е от пряк интерес за България, защото така ще бъде осъществена реалната диверсификация
– и на пътищата, и на източниците на газ за страната. Това обаче е свързано и с изграждането на новата газова връзка с
Гърция, чието подписване на окончателно инвестиционно решение се бави вече близо пет месеца.
Канете е направил коментар и около разширението на "Северен поток". Комисарят посочва пред депутатите, че проектът,
както всички останали, трябва да отговаря на всички европейски изисквания – обстоятелство, което спъна реализацията на
„Южен поток“.
„Северен поток – 2“ е търговски проект, отбелязва още Канете и допълва, че ЕК е изискала повече информация за него от
участниците.
„Искам да отбележа още, че Комисията активно подкрепя усилията, които ще гарантират, че Украйна е и ще остане
стабилен и надежден транзитен път на газа за Европа“, е казал енергийният комисар и допълва, че се надява Русия да
остане надежден доставчик на газ и в бъдеще.
√ Промишленото производство ускорява ръст до 4,3% през август
Спрямо юни индексът на промишленото производство записва повишение от 0,1%
Ръстът в промишленото производство се ускорява до 4,3% през август спрямо същия месец на миналата година, сочат
предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) от днес. Припомняме, че месец по-рано
промишлените предприятия в България бяха произвели с 3,4% повече спрямо същия месец на миналата година, докато
през юни ръстът беше от 5,7 на сто.
Сравнено с предходния месец, през август индексът на промишленото производство* се повишава с 0,1%, докато през юли
се сви с 0,7%, а през юни отчетеният ръст беше от 0,6%.
На месечна база най-силно расте производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,6%.
Произведеното от преработващата промишленост се е повишило с 0,1% на месечна база, докато това от добивната
промишленост намалява с 0,8%.
По-значителен ръст от произведеното в промишлеността статистиката отчита при превозните средства без автомобили –
16,7%, метални изделия, без машини и оборудване – 6,3%, дървен материал и изделия от него, без мебели – 5,9%. В същото
време е регистриран спад при производството на мебели – 5,5%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване –
4,8%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – 4,1%.
Спрямо предходната година производството на електрическа и топлоенергия и газ расте с 6,2% през август. В размера на
произведеното от добивната промишленост не се наблюдава изменение, докато преработващата е създала с 4,3% повече
продукция спрямо миналата година, сочат още данните на НСИ.
Изменение на индекса на промишленото производство на годишна база по месеци (в %)

Графика: НСИ
На годишна база по-значителен ръст НСИ отчита при произведените превозни средства, без автомобили, които са с 58,8%
повече, производството на електрически съоръжения – от 20,4%, а производството на метални изделия, без машини и
оборудване се повишава с 19,2%. Производството на лекарствени вещества и продукти се увеличава със 17,4% този август
спрямо година по-рано, докато това на химични продукти – със 17,3%.
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В същото време този август са произведени с 12,2% по-малко тютюневи изделия спрямо август 2014 г. На годишна база
статистиката отчита намаление и при производството на мебели – с 11,2%, производството на облекло – 9,5%,
производството на основни метали – с 8,7%.
* Индексите не измерват действителното равнище на производството, а оценяват средното изменение на производството
между два времеви периода. За оценката на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от
промишлеността, като извадката обхваща предприятия, чийто годишен оборот надхвърля 97% от оборота на цялата
промишленост.
√ Увеличение на пенсионната възраст ни препоръчва и Фондът за населението на ООН
Трябва да се стимулира по-дългото оставане на пазара на труда, смята Едуард Йонгстра, представител на фонда
Увеличение на пенсионната възраст в България препоръчва и Фондът за населението на ООН. Трябва да се върви към
увеличение на пенсионната възраст и да се стимулира по-дългото оставане на пазара на труда на хората. Това препоръча
Едуард Йонгстра, представител на Фонда за населението на ООН (ФНООН) за Източна Европа и Централна Азия на
експертната среща за демографските предизвикателства в страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа (ПСЮЕ).
Двудневният форум е организиран от Министерството на труда и социалната политика, в рамките на Програмата на
председателство на България на ПСЮИЕ за 2015-2016 г., съобщават от ведомството.
Йонгстра акцентира и върху съвместяването на личния и професионалния живот и равнопоставеността на половете. Той
цитира данни, според които средната продължителност на живота в България е 74 години, като за мъжете тя е 70,6 г. и
77,6 г. за жените.
Средната възраст, на която майките раждат първото си дете в страните-участнички в ПСЮИЕ, нараства значително през
последните 20 години, с изключение на Албания. В страната ни за последните 15 г. тя се е увеличила с около 4 години – от
23,9 г. (1990-1995 г.) на 27,2 г. (2010-2015 г.).
В края на юли парламентът прие окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване, според които възрастта и
стажът за пенсия за двата пола започват плавно да се увеличават.
Увеличение на пенсионната възраст и на осигуровките за стабилизиране на трудовия си пазар ни препоръча и Световната
банка в доклад преди две години.
√ Спадът в оборотите на търговците на дребно се задълбочава през август
С почти 9% се свиват оборотите на бензиностанциите и в търговията с текстил и обувки, сочат данните на НСИ
Оборотът в търговията на дребно през август се свива с 1,9% на годишна база, сочат календарно изгладените данни на
Националния статистически институт (НСИ). Спрямо юли също има спад – в рамките на 0,8 на сто.
Свиване на оборотите се забеляза още през юни – тогава на месечна база имаше намаление от 0,6 на сто, а спрямо юни
2014 година ръстът беше с незначителните 0,1%.
В основата на по-ниските обороти за търговците спрямо миналата година стои свиването на оборотите при продажбата на
автомобилни горива (-8,9%), текстил и обувки (-8,9%) и на храните и напитки (-5,3%). В същото време търговията с
фармацевтични и медицински стоки отчита ръст – оборотите са с 13,3% по-високи спрямо август 2014 година.
Традиционно повишение има и при оборотите на търговците, предлагащи стоките си по пощата или интернет – с 15,2 на
сто.
Спрямо предходния месец юли най-голям спад на оборотите отчитат търговците с автомобилни горива – в рамките на 2,4
на сто. Оборотите при търговията с текстил и обувки намаляват с 1,7%. При търговията с фармацевтични и медицински
стоки обаче има ръст от 2,3 на сто.
√ Намаляват нарушенията при заплащане на труда и работа без договор
Само големите работодателите полагат усилия за подобряване на условията на труд, констатира ГИТ
Главната инспекция по труда констатира трайна тенденция за намаляване на нарушенията, свързани със заплащането на
труда и с работата без договор.
През първите девет месеца на 2015 година в Инспекцията са постъпили 7161 искания и сигнали за нарушения на трудовото
законодателство. В основната си част те продължават да са свързани със заплащането на труда (2460 бр.) и по възникването
и прекратяването на трудовите правоотношения (2126 бр.). В сравнение със същия период на 2014 г. постъпилите искания
и сигнали обаче са намалели с 25 на сто, предава БТА. От Инспекцията коментират, че тенденцията към намаляване на
сигналите е в резултат и на намесата на контролните органи.
От началото на икономическата криза до 2011 г. подадените сигнали и искания в Инспекцията бележеха постоянен ръст и
стигнаха до 20 351 броя, припомнят от там. Спрямо 2008 година увеличението им е повече от два пъти. От 2012 г. насам
вече се забелязва тенденция към намаляване и през 2014 година сигналите са 12 325 броя.
Инспекцията е засилила контрола, след като се установило, че в резултат на кризата, работодателите започват да въвеждат
сиви практики - забавят възнаграждения, изобщо не изплащат или не изплащат с увеличение извънредния труд, работата
в празнични дни и т.н., наемат хора без договори, с договори на непълен работен ден при полагане на труд на пълен и
други.
Намалява броят на работещите при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, коментират от ГИТ.
През 2014 г. контролните органи на Инспекцията по труда са установили, че за 114 879 работещи (или 9,6 на сто от наетия
персонал в проверените предприятия) работодателите не са привели условията на труд съобразно нормативните
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изисквания. През последните години се наблюдава бавно намаляване на процента на работещите при неотговарящи
хигиенни норми, като през 2010 г. той е бил 12,2 на сто, а през 2013 г. е 9,7 на сто.
Работодателите полагат усилия за подобряване на условията на труд, тенденцията обаче не обхваща малкия и среден
бизнес, сочат наблюденията на инспекцията. Фирмите закупуват модерно и по-безопасно оборудване, въвеждат нови, побезопасни технологии, инвестират в социално-битовите условия на работещите. Тенденцията обаче все още не е
обхванала малкия и среден бизнес, който все още страда от липсата на възможност за инвестиции в подобряване на
условията на труд, коментират от ГИТ.
До голяма степен подобряването на условията на труд е подпомогнато и ускорено от европейските проекти, свързани с
условията на труд, чрез които българските предприемачи получиха възможност пряко да финансират закупуване на
колективни и лични предпазни средства и да инвестират в съвременно и по-безопасно оборудване, посочват от ГИТ.
Друг източник на финансиране за подобряване на условията на труд в предприятията е Фонд "Условия на труд" към
Министерството на труда и социалната политика, който ежегодно отделя средства, насочени към съфинансиране на
проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия.
√ Насочват 5 млн. лева към работодатели за дуално обучение
Предоставя се финансиране за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни на непълно работно
време
Въвеждане на дуално обучение за безработни без квалификация чрез предоставяне на суми на работодатели за всяко
разкрито работно място за обучение чрез работа. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, приети
днес на първо четене от Народното събрание.
Промените в закона бяха приети единодушно с 82 гласа "за", предава БТА.
Общо 5 млн. лева ще бъдат отпуснати през 2016 година за финансиране на разпоредбата, според която на работодател се
предоставя финансиране за всяко разкрито работно място, на което са наети на непълно работно време безработни лица,
насочени от Агенцията по заетостта.
Основните промени са свързани с регламентиране на нови дейности и мерки за работодатели и търсещи работа лица,
отмяна на неефективни мерки за заетост и обучение, обединяване и допълване на съществуващи насърчителни мерки.
Предвижда се ежегодно в Националния план за действие по заетостта да се определят средствата за финансиране на
регионалната програма за заетост и обучение на всяка област и видовете плащания. Цели се повишаване на ролята на
регионалните комисии по заетостта. Облекчава се редът за преразпределение на неусвоените средства по програми и
мерки от едни региони към други.
С други промени целевата група на възрастните безработни се променя от "над 50 г." на "над 55 г.".
С поправките се отменят и неефективни мерки за заетост и обучение като например еднократното изплащане на суми за
транспортни разходи за преместване на покъщнината на безработни.
Георги Гьоков от БСП заяви, че подкрепя предложените промени, но според него има необходимост от приемането на
изцяло нов закон. Визията по заетостта е остаряла и ни трябва нова, облечена в нов закон, коментира той.
Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт каза, че групата подкрепя промените. Според него обаче трябва много
сериозно да се работи по прилагане на процедурите и сроковете, за да бъдат ефективни поправките.
√ Асоциация видя опасност за потребителите от скока на акциза върху горивата за отопление
Нарушават се и европейски директиви, твърди Асоциацията на производителите, разпространителите и
потребителите на бутилиран пропан-бутан
Приетият на първо четене Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизните и данъчните складове, който предлага
изравняване на акцизните ставки за бутилирания пропан-бутан за битови нужди и отопление с тези на използвания при
горива за автомобили, би заплашил сигурността на потребителите и би нарушил директиви на Европейския съюз.
Това становище изразиха на пресконференция в БТА от Асоциацията на производителите, разпространителите и
потребителите на бутилиран пропан-бутан.
„Промените, свързани с изравняването на акциза, са продиктувани от опасността от злоупотреби и невъзможността да се
установи контрол върху тях“, смята Адриан Илиев, юрист на асоциацията. Според членовете на асоциацията тези частични
злоупотреби не трябва да се елиминират с премахване на преференциите за "едно екологично и насърчавано от ЕС гориво,
а със затягане на контрола".
Възприетата в проектозакона идея не е добра, заяви Адриан Илиев. „Бутилираният пропан-бутан за битови нужди е под
особен режим в ЕС, поради неговата екологична съобразност и необходимостта енергийният пазар да бъде
диверсифициран“, мотивира се той. Този газ има до 50 на сто по-ниски емисии от твърдите горива и до 25 на сто по-ниски
- от останалите течни горива. Използването му за битови нужди съответно намалява сериозно екологичните проблеми,
продължи той. И цитира директиви на ЕС, според които се изисква създаването на данъчни складове и установяване на
данъчни ставки за различните горива в зависимост от вредата, която нанасят, както и от ползите.
"Ние твърдим, че този газ е екологично чист, щадящ и полезен за обществото", посочи още Адриан Илиев. Една от мерките
да се насърчи използването му е именно намаляването на данъчните ставки. По тази причина България, след още 21 страни
членки на ЕС, от 2008 г. извърши сериозни промени в енергийната си система, като установи нулеви ставки за газ пропанбутан, използван за битови нужди, припомни юристът.
Асоциацията на производителите, разпространителите и потребителите на бутилиран пропан-бутан предупреждава още,
че така предложеният законопроект създава опасност за сигурността на потребителите. Причината е, че бутилираният
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пропан-бутан има технологични особености, които ако не бъдат спазени, има опасност това да доведе до сериозни
инциденти - "една бутилка гърми като бомба и убива хора", коментира Илиев.
Във връзка с изграждането на данъчните складове, които прекратиха злоупотребите, бяха въведени и технологични
изисквания за обезпечаване на безопасността на потребителите. В резултат на това са изградени 20 такива обекта в
страната, инвестирани са около 50 млн. лева за необходимата база и подготвяне на съответните специалисти, обясниха от
асоциацията. Ако се премахне забраната за бутилиране на пропан-бутан само в такива специализирани заводи и пунктове,
на практика сериозно ще се влоши системата за контрол, предупреждават специалистите.
√ Парламентът отхвърли предложението за преразглеждане на санкциите срещу Русия
Проекторешението, внесено от БСП, бе подкрепено от ПФ, Атака, АБВ и независимия Велизар Енчев
Парламентът отказа да се обяви за падане на санкциите на Европейския съюз срещу Русия, въведени от Брюксел заради
конфликта в Украйна. Депутатите отхвърлиха предложението на БСП Народното събрание да задължи премиера да поиска
това от ЕС.
Проекторешението, внесено от социалистите, бе подкрепено от ПФ, "Атака", АБВ и независимия Велизар Енчев. Против и
въздържали се бяха депутатите на ГЕРБ, РБ, ДПС.
С предложението си БСП, начело с лидера си Михаил Миков, настояваха България да инициира и падане на забраната за
достъп до ЕС на граждани на Русия, имащи отношение към конфликта в Украйна.
Пред депутатите Миков защити предложението си с аргумента, че санкциите срещу Русия са доказали неефективността си.
"Те нищо не промениха, оказаха се неефективен инструмент", каза лидерът на БСП и изброи негативните страни на
санкциите за България - тежки поражения в сектора на млекопроизводството, електрокарното производство и в туризма.
"Затрудняват се парламентарните контакти с Русия и ЕС и традиционно добрите отношения между българския и руския
народ. Ще има тежки поражения върху културното и икономическото сътрудничество", каза още Миков.
Той обясни и че по някои оценки загубите за страната ни за десетте месеца санкции са около 100 млн. евро. "А нашето
правителство отсъства, няма го, готви се, бръсне се, подстригва се за важни гости от чужбина", възмути се Миков. Малко
по-рано стана ясно, че днес няма да има блиц контрол с участието на Борисов заради негов международен ангажимент.
Искането на левицата за падане на санкциите срещу Русия се превърна в зрелищен сблъсък на русофилите в парламента БСП и "Атака". Сидеров обяви, че ще подкрепи проекта, но нападна червените, че кабинетът на Орешарски е отказал да
наложи вето на санкциите и не е допуснал в страната шефа на руската Дума Сергей Наришкин.
"Когато бяхте на власт, водихте пронатовска политика, казвахте, че сте направили вашия цивилизационен избор. Ангел
Найденов искаше повече НАТО, за да се браним от руските самолети. Той беше за НАТО повече и от Соломон Паси",
контрира Сидеров.
√ Съкращават се сроковете за издаване на „Синя карта“
Причината е недостиг на висококвалифицирани специалисти на пазара на труда в определени сектори
Процедурата за издаване на „Синя карта на ЕС” за висококвалифицирана заетост на чужденци ще се опрости. Това
предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци
в България, одобрена от кабинета.
От работодателя вече няма да се изисква предварително проучване на работната сила. Досега то беше задължително
условие за даване на решение на Агенцията по заетостта за достъп до пазара на труда и издаване от МВР на разрешение
тип „синя карта” на чужденеца, посочват от пресслужбата на правителството.
Промените са инициирани поради недостига на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда –
основно в ІТ сектора, но и в други силно засегнати сектори. Изменението касае наемането само по професии, определени
в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти.
Целта е да се облекчи наемането на специалисти по професии с несъответствие между търсенето и предлагането на
работна сила и да се възпрепятства безконтролно наемане на граждани на трети държави.
Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти, ще се изготвя по предложение на
национално представителните организации на работодателите и ще се утвърждава от министъра на труда и социалната
политика след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта.
Той ще може да се актуализира ежегодно до 31 януари.
По този начин процедурата ще бъде облекчена и сроковете за даване на решение ще са по-кратки. Останалите условия за
даване на решения за упражняване на висококвалифицирана заетост не се променят.
В средата на юли вицепремиерът Меглена Кунева обяви, че „Синя карта“ вече ще се издава за два, вместо за шест месеца.
√ Кабинетът облекчава кандидатстването за сертификат за инвестиция
Инвеститорите се освобождават от задължението да представят документи, които вече са били внесени от тях в
БАИ във връзка с други процедури
Правителството промени Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, като целта е намаляване
на административната тежест за инвеститорите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция, съобщиха от
правителствената пресслужба.
Регламентира се възможността инвеститорът в самото заявление да посочва кои от изискваните данни могат да бъдат
намерени в публични регистри.
Освен това инвеститорите се освобождават от задължението да представят документи, които вече са били внесени от тях
в Българска агенция за инвестиции във връзка с други административни процедури. Оптимизират се изискванията за
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условията, които следва да бъдат изпълнени, за да се предоставят насърчителните мерки, представляващи държавна
помощ.
С проекта на постановление се предвижда отпадане на изискването за специфичност на обучението при прилагане на
схемата за помощ за обучение.
Въвежда се диференциран подход при отпускане на средствата за частично възстановяване на направените от инвеститора
за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за
работниците и служителите, заели новите работни места.
Периодът, за който се отпускат средствата, става различен, в зависимост от района, в който се изпълнява инвестиционният
проект. В административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица по-високо
от средното за страната, периодът е до 24 месеца, а в останалите случаи – до 12 месеца.
√ Да се страхуваме ли от КФН?
Страхът от надзора се разпростира вече не само върху поднадзорните лица, но и върху компаниите, които се
осмеляват да потърсят финансиране чрез БФБ
Комисията за финансов надзор (КФН) е институцията, която трябва да съдейства с юридически, административни и
информационни средства за поддържане на стабилността и прозрачността на небанковата финансова система в България,
както и да защитава интересите на инвеститорите.
За съжаление обаче през последните години Комисията за финансов надзор – Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“, се превърна от регулатор в „Monster” (б. ред. „чудовище“) за поднадзорните си субекти – цялата палитра от
публични дружества и други емитенти на ценни книжа, договорни фондове, инвестиционни посредници.
Страхът от надзора се разпростира вече не само върху поднадзорните лица, но и върху компаниите, които въпреки
„колабиралия“ български фондов пазар се осмеляват да потърсят финансиране чрез него.
Многобройните ми срещи с компании, които имат потенциала и желанието да бъдат листнати на БФБ – София и да намерят
своите инвеститори, показва само едно: мениджмънтът на тези компании отдавна е информиран за това, че листването и
набирането на капитал е тромав и бюрократичен процес, отнема много време и не се знае дали регулаторът „ще даде
своята благословия“. Те знаят и че след евентуалното публично предлагане и вписване на дружеството като емитент
започват истинските мъки.
В моята практика съм свидетел и на следното често срещано явление от страна на емитентите - поднадзорни лица: от страх
да не бъдат санкционирани или възпрепятствани по административен ред, както и общите събрание на акционерите да не
бъдат осуетени от регулатора, някои компании са склонни да не сключват определени сделки с контрагенти, които
подлежат на предварително одобрение от страна на акционерите или КФН, въпреки че ще доведат до икономическа
изгода за акционерите.
Е, трябва ли да се страхуваме от регулатора? Мисля, че въпросът ми е реторичен.
През последните години диалогът с КФН е преустановен едностранно от институцията и става все по-трудно той да бъде
възстановен. Комисията отдавна не се интересува доколко упражняваната надзорна дейност съответства на целите на
закона и на потребностите на пазарните участници, доколко нормативната уредба, която се приема или привежда в
съответствие с европейската регулация по нейна инициатива, съответства на степента на зрялост на обществените
отношения, които регулира, на капиталовия пазар като цяло и на участниците в него.
В развитите европейски държави регулаторите работят в синхрон с останалите пазарни участници. Те са партньор на
бизнеса. Организират срещи и обсъждания на предстоящи промени в законодателството и новите европейски инициативи
в областта на капиталовите пазари и активно сътрудничат на поднадзорните лица с цел подобряване на пазарните
практики и повишаване на имиджа на пазара и съответно на икономиката като цяло.
В последно време КФН не само, че не обсъжда предстоящи промени в законодателството със заинтересованите лица, но
и нерядко тихомълком прокарва подзаконови нормативни актове, за които пазарните участници научават post factum.
Ето например, в момента в Европа усилено се коментира въвеждането на промени в Директивата за правата на
акционерите. На дневен ред е и създаването на Европейски съюз на капиталовите пазари. И докато пазарните участници
в другите страни дебатират с надзорния орган предстоящите промени, то тук - в нашата страна, регулаторът мълчи.
Единствено асоциациите, опериращи на капиталовия пазар, се опитват да подготвят своите членове и инвестиционната
общност като цяло за новите промени.
Консултативният съвет към Председателя на КФН е един мъртъв орган. Редно е да се запитаме колко пъти през последните
три години Съветът беше свикан, какви въпроси реши той през периода на своето съществуване. За съжаление съветът
беше свикан за последен път преди три години при обсъждане на измененията в Тарифата за таксите на КФН, които
следваше да обезпечат част от бюджета на КФН.
Вече повече от година Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ се управлява не от зам. председател, а от
временно изпълняващ длъжността. Това е нещо нормално за нашата страна, защото няма нищо по-постоянно от временно.
Тези и много други факти са достатъчно показателни, за да се прецени степента на заинтересованост и ангажираност на
КФН към проблемите на българския капиталов пазар.
И тук идва отново моят въпрос: Трябва ли да се страхуваме от Регулатора? И поредица от други въпроси, като защо
Комисията за финансов надзор и работещите в нея държавни служители не се опитат да стигнат до бизнеса; защо не
отворят „тежките врати“ на тази институция за малкото на брой компании, които, въпреки сложната икономическа
ситуация на нашия пазар, дръзват да търсят финансиране по този ред.
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Отдавна отмина времето, когато комисията заедно с браншовите асоциации се опитваше да популяризира предимствата
на капиталовия пазар, обикаляше със своите служители по всички краища на страната и провеждаше активна политика по
ограмотяване на населението, обсъждаше промените в нормативната уредба и се вслушваше в гласа на бизнеса.
Сега служителите на КФН са се затворили в лъскавата си сграда, в която единственото посещение на поднадзорни субекти
е свързано със съставянето на актове за установяване на административни нарушения.
Изказвам това становище с ясното съзнание, че вероятно ще си навлека гнева на регулатора и това може да окаже
изключително негативно влияние върху дейността, която извършвам. Но и ясно съзнавам, че всичко това трябва да бъде
заявено категорично, за да има промяна.
Защото малкото качествени компании, които останаха на българския капиталов пазар съвсем скоро ще потърсят начин да
напуснат родната борса, защото новите емитенти ще намерят по-лесно и бързо банково финансиране отколкото чрез БФБ,
защото много от професионалистите, работещи на капиталовия пазар, ще започнат да гледат в посока „Запад“, защото
инвестиционните посредници все по-рядко ще посрещат нови клиенти, защото чуждестранните инвеститори /въпреки
силно защитените си интереси/ си отидоха и вероятността да се върнат в България е минимална.
И тогава господа комисионери КФН няма да има какво да регулира и кого да надзирава, няма да има чии интереси да
защитава.
Изказаното мнение не ангажира организациите и компаниите, в които съм в граждански и трудови правоотношение. То
не представлява предизборна агитация, тъй като не симпатизирам и не съм привърженик на нито една политическа сила.
Моето мнение е моята гражданска позиция за проблемите в областта на българския капиталов пазар, където извършвам
своята дейност, и където бих желала да продължа да работя – тук в България.
Даниела Пеева е есперт с над 15 години професионален стаж в областта на капиталовите пазари.
√ Министерският съвет одобри готвените промени в данъчните закони
Сред тях са ограничаване на плащанията в брой, облагането на поземлени имоти в строителните граници на
населените места и доставките на течни горива
Министерският съвет (МС) одобри промените в няколко данъчни закона. Чрез тях се приема нов процес на нотификация
на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие, поземлените имоти в строителните
граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните
собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти, за намаляване на размера на плащанията в брой
от 15 хил. на 5 хил. лв. и още няколко други промени.
Първо, с изменението на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) се хармонизира и привежда в съответствие
националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане.
В законопроекта се предлага промяна за изменение и допълнение на ЗКПО, свързана с необходимостта от транспониране
на европейски директиви относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от
различни държави членки. Предложена е и промяна в определението за „юрисдикции с преференциален данъчен
режим“, става ясно още от взетите решения на проведеното днес заседание на МС.
Предстои да се приведат в съответствие с правото на Европейския съюз текстовете на закона, наложени в процеса на
нотификация на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие. Схемата ще може да се
прилага за 2015 г. в случай, че лицата подадат формуляр за кандидатстване в срок от 1 януари 2016 г. до 29 февруари 2016
г. и е налице одобрение от страна на Българската агенция за инвестиции до 31 март 2016 г. При подаване на формуляра за
кандидатстване за прилагане на данъчното облекчение за 2015 г. ще се прилага списъкът на общините с равнище на
безработица с или над 25% по-високо от средното за страната за 2014 г.
В преходните и заключителни разпоредби на проекта за изменение на ЗКПО се включват и промени в Закона за данъците
върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за данък върху
добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в Закона за ограничаване на
плащанията в брой.
В ЗДДФЛ е предложена промяна, съгласно която се предоставя възможност на дипломатическите представителства в
България да удържат и внасят данък за доходите от трудови правоотношения на местните физически лица, които работят
при тях. Също така е предвидена промяна, съгласно която се въвежда ред за авансово облагане на доходите от други
източници. Предвидена е възможност за приспадане на задължителните здравноосигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от
Закона за здравното осигуряване за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер
на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и
предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби.
В ЗМДТ се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места,
които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени
в обхвата на облагаемите с данък имоти. Промяната остава въпреки изразеното недоволство в публичното пространство.
Но пък отпада предложението общините да могат да налагат до 2% данък върху доходите на лицата по постоянен адрес.
Предложена е още промяна, съгласно която за сградите, обновени с публични средства по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, да не се прилага данъчното облекчение за освобождаване от
данък върху недвижимите имоти за срок от 3 до 10 г.
Направено е и предложение данъкът върху недвижимите имоти, придобити след крайния срок за плащане на втората
вноска – 31 октомври на текущата година, да се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота. Със
законопроекта се прецизира разпоредбата в чл. 71а относно освобождаване от такса за битови отпадъци на храмовете,
молитвените домове и манастирите, и на поземлените имоти, върху които са построени, собственост на законно
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регистрираните вероизповедания в страната, като освобождаването от такса е при условие, че имотите не се ползват със
стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.
Предвижда се въвеждането на административнонаказателна разпоредба, съгласно която при непредоставяне на
ежедневна информация от общините на Министерството на финансите по електронен път, да се налага санкция на кмета
на съответната община от министъра на финансите. Непредоставянето на информация от общините води до нарушаване
на функционирането на Националната база данни за местни данъци и такси, посочват от правителствената пресслужба.
В ДОПК се предвижда промяна, съгласно която данъчни задължения по ЗМДТ да могат да се установяват с акт за
установяване на задължението както на база подадена от задълженото лице декларация, така и на базата на данни от
регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. Промяната е във връзка с въведения от 1 януари 2015 г. нов режим по отношение
декларирането и определянето на данъка върху превозните средства.
С проекта се предлага удължаване на срока за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на
зърнени и технически култури в максимално допустимия времеви обхват, съгласно разпоредбата на член 199а от ДДС
Директивата – 31 декември 2018 година.
В ЗДДС се предлагат промени в резултат на промени в европейското законодателство и вследствие на констатирани
несъответствия с правото на ЕС и с цел единното прилагане, при съобразяване с практиката на Съда на ЕС.
Като мярка за осъществяване на цялостен и ефективен контрол върху доставките и движението на течни горива от
производител и вносител до краен потребител е предложено да бъде отменен режимът по чл. 118, ал. 7 от закона по
отношение на петролните бази, т.е. те да прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките/продажбите
на течни горива в търговския обект. Предвиден е 6-месечен преходен период за лицата, ползващи режима, да приведат
дейността си в съответствие с изискванията на чл. 118 от ЗДДС.
Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва превозни средства и вещни права върху тях с
данъчна основа при придобиването над 5 хил. лв. или недвижими вещи и вещни права върху тях, за които е приспаднат
изцяло или частично данъчен кредит, освен за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или
на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната
агенция за приходите за разпределение на направените преки разходи по методика, която отговаря на предназначението
на стоката.
Предвижда се декларацията да се подава по електронен път при условията и по реда на ДОПК в НАП преди започване на
използването на стоката за цели, различни от икономическата дейност на лицето. Министърът на финансите ще определя
методиката за разпределение на направените преките разходи, уточняват от правителствената пресслужба.
В Закона за ограничаване на плащанията в брой пък припомняме, че се предлага нормативно регламентираният праг за
ограничение на плащания в брой в страната да бъде намален от 15 хил. лв. на 5 хил. лв. като мярка за ограничаване на
сивата икономика. Ограничението ще се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им
равностойност е равна на или надвишава 5 хил. лв. по курса на Българска народна банка в деня на плащането.
epicenter.bg
√ Промяна: Данък „уикенд“ за коли и вещи над 5000 лв.
Ограничават се плащанията в брой от 15 000 на 5 000 лв., реши правителството
Фирмите ще декларират в Националната агенция за приходите (НАП) всяка покупка на автомобил или недвижими вещи
на стойност над 5000 лв. дали изцяло ще я ползват за служебни или и за лични цели. Това предвижда промяна в закона за
ДДС, която правителството одобри на днешното си заседание.
Смисълът на поправката е ДДС да се възстановява само върху тази част от стоката или услугата, която се ползва за фирмени
дела. Министърът на финансите ще определя методиката за разпределение на направените преки разходи.
Декларацията ще се подава по електронен път. В първоначалния вариант на закона се предвиждаше деклариране на всяка
покупка над 700 лв.
"Със сигурност този праг от 700 лв. е твърде нисък, това показа съгласуването с всички заинтересовани от подобни
изменения. Ще се върви в посока на увеличаването му до 35 000-50 000 лв.", обяви финансовият министър Владислав
Горанов на заседание на тристранката на 29 септември. Гласуваният от кабинета праг от 5000 лв. Днес обаче е много понисък от тези намерения.
Министрите решиха също така разплащанията в брой да се ограничат на 5000 лв. вместо на сегашните 15 000 лв.
Храмовете, молитвените домове и манастирите се освобождават от плащането на такса за битови отпадъци при условие,
че имотът не се ползва със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност. Това е друга промяна в
данъчните закони, одобрени от кабинета.
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