Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
На 9 и 10 октомври 2015 г. се проведе Общо събрание на членовете Международния координационен съвет на
организациите на работодателите (МКСОР) в Казахстан. Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа
и Азия единодушно избраха председателят на УС на АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е
признание за системната, упорита и целенасочена работа на г-н Велев за развитието и задълбочаването на
сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди.
Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се проведоха в градовете Астана и Алмати.
Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите
практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата
на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на
нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики,
взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния
климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.
Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации
на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство
и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на
МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.
********
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) – www.ksorr.ru
През 2010 година АИКБ стана една от организациите – учредители на Международния координационен съвет на
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства
в повечето страни.
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан
(2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония.
b2bmagazine.bg
√ ВАСИЛ ВЕЛЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА РОТАЦИОНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКСОР
На Общото събрание на членовете Международния координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР)
в Казахстан. Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа и Азия единодушно избраха председателят
на УС на АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е признание за системната, упорита и целенасочена
работа на г-н Велев за развитието и задълбочаването на сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното
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партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди. Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се
проведоха в градовете Астана и Алмати.
Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите
практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата
на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на
нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики,
взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния
климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.
Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации
на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бизнес партньорство
и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на
МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.
knnews.bg
√ Г-н Васил Велев бе избран за ротационен председател на Международния координационен съвет на организациите
на работодателите
На 9 и 10 октомври 2015 г. се проведе Общо събрание на членовете Международния координационен съвет на
организациите на работодателите (МКСОР) в Казахстан.
Присъстващите лидери на работодателски организации от Европа и Азия единодушно избраха председателят на УС на
АИКБ г-н Велев за ротационен председател на Съвета. Това е признание за системната, упорита и целенасочена работа на
г-н Велев за развитието и задълбочаването на сътрудничеството на представителите на бизнеса от Източното
партньорство, Русия, Азия, с европейските бизнес среди. Събранието бе съпроводено от бизнес форум, като събитията се
проведоха в градовете Астана и Алмати.
Основната тема на дискусията, която бе подробно обсъдена от работодателите от Европа и Азия, бе посветена на добрите
практики, които осигуряват взаимодействие с държавните и правителствени институции в разработването и експертизата
на нормативни актове, отнасящи се до бизнес климата.
Г-н Велев увери членовете на Съвета, че ще положи усилия да разшири обхвата на организацията чрез привличането на
нови членове, както и че ще работи в посока на повишаване на ролята на МКСОР за интегриране на икономики,
взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между страните, подобряването на бизнес средата, инвестиционния
климат, законодателството за привличането на инвестиции и сътрудничеството между предприятията и др.
Набелязани бяха действия за развитие и задълбочаване на сътрудничеството между МКСОР и международни организации
на работодателите от Европа, Азия и всички части на света, с оглед подобряване на възможностите за бзнес партньорство
и за формулиране и реализиране на действия за решаването на проблеми от общ интерес, включително насърчаване на
търговския обмен, развитие на икономиката и насърчаване на младежката заетост.
Следващото заседание на Съвета ще се проведе в София през 2016 г., а АИКБ бе домакин и на предишното заседание на
МКСОР, което се проведе на 7 юли тази година в град Варна, резиденция „Евксиноград“.
********
Международен координационен съвет на организациите на работодателите (МКСОР) - www.ksorr.ru
През 2010 година АИКБ стана една от организациите - учредители на Международния координационен съвет на
организациите на работодателите. Съветът има характера на съвещателен орган. Неговата цел е да съдейства за
установяването на устойчиви връзки и взаимноизгодно сътрудничество между националните съюзи на работодателите и
предприемачите, за обмен на опит в сферата на регулирането на социално-трудовите и свързаните с тях икономически
отношения, както и по други въпроси от взаимен интерес, включително и за изработване на антикризисни мерки предвид
сходните икономически проблеми в държавите от региона. Асоциацията поддържа ефективни контакти и със службите по
търговско-икономическите въпроси към всички посолства на чужди държави в България, както и на българските посолства
в повечето страни.
Понастоящем МКСОР обединява национално представителни организации на работодателите от 15 държави от Централна
и Източна Европа и Азия – 18 организации от Армения (2), Азербайджан, Беларус, България, Унгария, Грузия, Казахстан
(2), Киргистан, Латвия, Литва, Полша, Русия, Румъния, Украйна (2), Естония.
paragraph22.bg
√ Държавата може да упражнява натиск върху фирмите чрез възстановяването на ДДС
Държавата може да упражнява натиск върху фирмите чрез възстановяването на данък добавена стойност, предупреди
пред "Хоризонт" икономистът Калоян Стайков. Вчера правителството одобри проект, според който възстановяването на
данъчен кредит при покупка на автомобили и недвижими имоти над 5 хиляди лева ще става само ако представи
методология как ще се разпределя употребата на новия актив между служебните и личните нужди.
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Малките фирми ще бъдат сериозно ударени от изискването да декларират покупки над 5 000 лева, ако искат
възстановяване на ДДС, коментира Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Освен това, все още не е ясно
по каква методика ще се доказва лично или служебно ползване.
Въпросът е изобщо дали това е обективно възможно да се докаже и да има равно третиране каква част се използва за
лични цели и каква за служебни, посочи Велев.
Според Калоян Стайков възстановяването на ДДС за някои фирми може да се бави изключително много.
Ако фирмата успее да докаже, че не използва активите за лични нужди, т.е. ако фирмата е достатъчно близка до данъчните
и успее да докаже подобно нещо, целият данъчен кредит ще бъде възстановен. Ако обаче по някакъв начин
управляващите искат да окажат някакъв натиск върху дадена фирма, то могат да започнат да се заяждат за всякакви неща,
защото презумпцията е за виноност, обясни Стайков.
И в момента данъчен кредит не се възстановява за всички видове автомобили.
Много служебни автомобили изобщо не са ползвали данъчен кредит. Всъщност повечето са такива. Всички петместни
автомобили не ползват данъчен кредит, а се използват за служебни цели, заяви Васил Велев

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ България е на 8-о място по усвояване на еврофондовете (Обзор)
“България е на 8-о място в усвояването на европейските средства благодарение на правителството на Бойко Борисов, а до
преди година бяхме на опашката”. Това заяви в неделя вицепрезидентът на Европейската комисия Кристалина Георгиева,
която заедно с Борисов и екоминистър Ивелина Василева инспектираха депото за отпадъци край Перник.
“България е най-големият нетен бенефициент или получава най-много спрямо това, което дава в ЕС. Но допреди една
година това нищо не означаваше, защото не усвоявахме парите”, поясни Георгиева. Тя подчерта, че в новия програмен
период има много добри проекти, предложени от България. “Смятам, че шансовете са много добри. За тези 7 г. имаме 32
млрд. лв., които да усвоим от ЕС”, каза Георгиева.
Според нея било изключително важно местните ръководства да предлагат добри проекти и увери, че те ще бъдат
подкрепени. Новото депо край Перник ще обслужва 133 хил. жители на 6 общини. Нови технологии ще намаляват самия
боклук с 40-50%. Няма да се замърсяват нито почвите, нито подземните води. Направени са и първите стъпки по
осигуряването на финансиране и на другия голям проект на Перник за обновяване на водния цикъл на града. Това е
истинската реформа,” заяви Борисов.
√ До 2% дефицит в бюджета за догодина
Дефицитът в бюджета за 2016 г. ще се свие до около 2% от БВП, предвижда финансовият министър Владислав Горанов.
Според него през следващата година ще бъдат отделени повече пари за образование и инфраструктура.
В петък Горанов започна срещи с парламентарните групи, с които трябва да уточнят всички параметри. Очаква се
проектобюджетът за 2016 г. да бъде внесен до края на този месец в Народното събрание. Финансовото министерство
обяви преди дни, че ще заложи за 2016 г. 2,3% ръст на икономиката, 0,5% инфлация и под 9,3% безработица.
След среща с парламентарната група на Патриотичния фронт министърът заяви, че приоритетни ще бъдаобразованието и
инфраструктурата, като ще се търси баланс между двете. Според него повечето партии, подкрепящи правителството, искат
повече средства за отбрана и сигурност. Той заяви, че не е сигурен дали е правилно това да е приоритет за държавата.
Горанов каза още, че се работи по осигуряването на 50 млн. лв., с които да бъдат изплатени коледни добавки на
пенсионерите.
Горанов: Цветан Василев остави огромна дупка в КТБ
Министър Владислав Горанов призова банкера Цветан Василев да се върне у нас и да докаже твърденията си, че КТБ, е
била умишлено фалирана.
Предлагам Василев да се върне в България и да покаже как може да стане спасяването на активи. Това, което той остави,
тръгвайки си и бягайки от България, бяха липсващи 206 млн. лв. от касата на банката, която вече е в несъстоятелност, и
отделно, впоследствие доказано с одитни доклади, огромна капиталова дупка”, заяви Горанов.

3

Вестник Капитал Daily
√ Данък с добавена тежест: Правителството прие неясен, бюрократичен и законово спорен начин за дооблагане на
фирмени коли и имоти
Ако сте предприемач, сигурно няма да спорите, че бизнес се прави трудно и държавата най-често е пречка. Тази година
правителството реши, че трябва да натовари фирмите още, поне по линия на данъчните им задължения. Още неизвестно
много хиляди часове ще бъдат пропилени от служители в компании, които ще декларират и следят колко се ползва
фирмената кола или имот за други цели. И ако в последната класация Doing business България по показателя плащане на
данъци падна с пет позиции и беше на последно място в Европа по отделяно време (средно 454 часа годишно), то в
следващото замерване пропадането ще продължи.
Конкретната нова данъчна тежест и бюрокрация се обяснява от финансовото министерство с борбата със сивата икономика
и желанието за повече приходи в бюджета. Но текстовете за невръщане на ДДС за коли и имоти страдат от няколко порока:
неясни са, товарят с много администрация хиляди компании, а много вероятно част от новите правила противоречат на
Директивата за ДДС на Европейския съюз. Резултатът също е неясен. Очакването е, че ще натоварят бюрократично светлите
фирми, а търсещите избягване на данъци отново ще заобиколят правилото.
Защо има проблем
И със сега действащите разпоредби се забранява приспадане на данъчен кредит, ако стоките или услугите на името на
фирмите се използват за лични цели от собствениците или служителите. Контролът от страна на държавните органи обаче
се оказва слаб и много от собствениците наистина надскачат закона и си купуват фирмени автомобили, които използват за
лични цели. И вместо данъчните да засилят проверките към неизрядните, Министерството на финансите предлага да
натовари всички дружества. Какво е предложението накратко: регистрираните по ДДС фирми (над 230 хиляди) ще
декларират пред НАП как използват закупените от тях автомобили с данъчна основа над 5000 лв., както и всички
недвижими имоти на фирмата. Ако собственикът, служителите или други лица използват превозните средства или имотите
за цели, различни от дейността на фирмата, трябва да затънат в изчисления. Ще се очаква сметка каква част от площта на
имота се използва за лично ползване и за колко време. При автомобилите ще се гледат изминатите километри и времето.
Данните ще се пращат до НАП по електронен път преди започване използването на актива, а за вече притежаваните - до
края на следващия февруари. Приходната агенция ще изчислява по неясна формула, изготвена от финансовия министър,
каква част от данъчния кредит ще бъде възстановена. Ако тази информация не се изпрати, данъчните няма да
възстановяват ДДС.
Ключовият проблем е, че фирмите ще трябва да отделят нов ресурс - човешки, времеви и паричен, за следенето на
използването на автопарка. Големите компании, например дистрибуторите, телекомите, фармацевтичните дружества,
разполагат със стотици автомобили. Техните служители всекидневно изминават стотици километри, а понякога се налага
да се движат в извънработнo време, въпреки че извършват служебна дейност. Всяко тяхно действие обаче трябва да бъде
следено и контролирано от компанията, за да не бъде нарушен графикът, изпратен до НАП. Защото това може да има
финансови последици. За подобна мащабна дейност може да се наложи създаването на отделни звена в компаниите или
закупуване на техника като GPS системи за проследяване.
"Това е излишно усложнение за фирмите, особено за тези с много автомобили. Изготвянето на декларация за всеки актив
или услуга над определена стойност ще бъде огромно административно бреме", каза Георги Симеонов, директор в
данъчната практика на "Делойт България".
Сметките са оставени на компаниите без създадени правила и данъчният ще има право на произвол да не ги хареса. Така
рискът отива отново към изрядните компании, защото този, който е нарушил закона и си е купил джип или апартамент
през фирма, дали ще се посвени сега да декларира, че не ги ползва за лични цели? "В случая вероятно се търси
психологическо решение и държавата ще разчита на коректните данъкоплатци да означат някакви проценти. Друг е
въпросът дали при ревизия за доказване на такива проценти ще могат данъчните да се ровят в лични данни например",
коментира Светлин Кръстанов, мениджър "Данъчни услуги" в PwC.
"И в момента има такова ограничение и в българския закон, и в европейската директива. Не е нещо ново. Но да се въвежда
възможност с една декларация да се определя каква част от актива ще се използва за лично и каква за фирмено ползване
противоречи на Директивата за ДДС на Европейския съюз", коментира Георги Симеонов, директор в данъчната практика
на "Делойт България". Според него е недопустимо данъчният кредит да зависи от подаването на декларация, защото
определянето на размера на данъците може да става само със закон.
Какво е решението
По-висок праг, прилагане само за бъдещи покупки и по-ясна схема. Това са предложенията за подобряване на текстовете,
които депутатите могат да направят преди окончателното им приемане. Министърът на финансите вече публично се
съгласи в дискусия на тристранния съвет да вдигне стойността на актива до 35 хил. лв., дори спомена 50 хил. Във внесения
от ведомството проект, който не беше публикуван, но с който "Капитал" разполага, обаче летвата е сложена на едва пет
хиляди.
Другият подход е за плоска, т.е. лесна и автоматична, удръжка на ДДС. Владислав Горанов вече даде знак, че също
одобрява този подход. "Възможно е да бъде определен един процент, който няма да се признава като данъчен кредит,
след което взаимоотношенията между купувача и бюджета приключват", обясни министърът в края на септември.
Макар да не беше споменато в информацията след заседанието, подобни текстове за джипове, яхти и самолети фигурират
във внесените за обсъждане текстове. Там е записано, че при закупуване на леки автомобили (с над 5 и под 9 места за
сядане заедно с водача) правото на данъчен кредит се ограничава до 70%, когато автомобилът е предназначен и за лично
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ползване на собственика или служителите. Съотношението е валидно и за горивото, ремонтите и подобренията по
автомобила. Същите ограничения има и за самолети и за яхти. Логиката явно е, че пет дни в седмицата се работи, а два са
почивни (оттам и пропорцията 70:30).
В мотивите се посочва, че мярката няма как да влезе в сила веднага, а ще има нужда от положително становище от Съвета
на Европейския съюз, с което да се разреши България да я прилага. Окончателният процент на приспадане също ще зависи
от одобрения от Брюксел размер.
Удар по "кеша"
Другата промяна, която пряко засяга компании, е в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Там допустимият размер
се намалява от 15 на 5 хил. лв. Снижаването на прага беше залегнало в програмата на ГЕРБ и на практика се подкрепя от
бизнеса. Според БСК и АИКБ обаче намалението е твърде рязко, а по-добрият вариант би бил сваляне до 10 хил. лв. Това
е и границата, която преди месеци самият премиер Бойко Борисов определи като подходяща.
Според Горанов обаче все още никой не му е дал логично обяснение защо границата трябва да е по-висока. "Банковата
инфраструктура е изключително добре развита. Нищо не налага определени търговски сделки и плащания в такъв обем
да бъдат извършвани в брой", смята министърът. Работодателите обаче дадоха примери с изкупуването на
селскостопанска продукция, където разплащанията трудно биха се случили по банков път, но нерядко сделките в тяхната
цялост надхвърлят 5000 лв. Според Асоциацията на вносителите на автомобили проблеми може да се появят при сделките
с коли втора употреба. Там проблем може да се появи по линия на времето за осъществяване на покупко-продажбата и
измами. От АИКБ изтъкват в свое становище, че предложението не е съобразено с българските условия – в доста от малките
населени места няма банкови клонове, а не всички хора разполагат с банкови сметки.
Има и друг проблем. Ако бъде сключен някакъв договор, например за наем, и стойността му надхвърля 5 хил. лв., отново
се оказва задължително да се плати всичко по банков път, въпреки че еднократните сделки (месечните вноски) ще са в
пъти по-малки от прага. "Когато приеха закона въведоха и едно указание, което гласи именно това. Сега не се вижда
някаква промяна, което означава, че указанието отново ще важи", коментира за "Капитал" данъчен експерт. Или пък ако
мандра изкупува години наред мляко от собственик на няколко крави и натрупаната сума стане над 5 хил. лв., ще имаме
закононарушител, нищо че еднократните плащания може да са били и по 10 лева. Така държавата пише неясен закон,
който "надгражда" със свое тълкувание. Вместо в закона да каже всичко изчерпателно и точно.
Данък нива
В Закона за местните данъци и такси присъства промяна, която ще натовари финансово собствениците на малки ниви и
градини по селата. Министерството предлага поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са
със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им, да се облагат с данък върху недвижимите имоти
все едно са в регулация. В момента има села, в които къщите са построени върху земеделска земя, а собствениците им
плащат данък само за застроената площ. Ако бъдат приети промените, ще се дължат пари за цялата земеделска земя около
имота.
Други данъчни промени
- дава се възможност на дипломатическите представителства в България да удържат и внасят данък за доходите от трудови
правоотношения на местните физически лица, които работят при тях
- доходите със случаен и нерегулярен характер (обезщетения и неустойки, парични и предметни награди, лихви и т.н.) ще
се облагат авансово
- църковните имоти ще се освобождават от такса смет само ако в тях не се извършва стопанска дейност
- към необлагаемите доходи се добавят средствата, получени по програма "Еразъм +"
- от данък върху недвижимите имоти се освобождават сградите, получили сертификати с клас на енергопотребление B, C
и D, освен ако не са обновени по Националната програма за енергийна ефективност
- на кметовете ще се налага санкция, ако не предоставят ежедневна информация за финансовите си приходи от общините
на Министерството на финансите по електронен път
- удължаване на срока за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури до края на 2018 г.
√ Гърция удари износа
През юли продажбите към южната ни съседка спадат с 23%. Машините вече са най-изнасяната стока към евросъюза
Износът на България към Европейския съюз започва да намалява през юли, след като през последните осем месеца
растеше стабилно. Намалението с 0.5% до 2.6 млрд. лв. е повлияно от ситуацията в съседна Гърция, която е четвъртият найголям пазар в ЕС за стоки от България. С 22.5% е спаднал експортът към тази дестинация през юли 2015 г. Ефектът от Гърция
не е само директен: сътресенията там повлияха и на стойността на еврото, което намали покупателната способност на
европейските ни партньори.
Добрата новина е, че за периода януари - юли от България са изнесени повече електрически и други машини и апарати и
това вече е най-продаваната група стоки към Европа. Спадът в износа е най-видим при безалкохолните и алкохолните
напитки и тютюн, както и при трикотажните и плетените облекла.
Факторът Гърция
За целия период януари - юли износът за ЕС все пак отбелязва ръст от 10.1% на годишна база и достига 16.8 млрд. лв. Ръстът
обаче се забавя спрямо първото и второто тримесечие, което съвпада с очакванията на Министерството на финансите. В
есенната си прогноза финансовото ведомство обяви, че ръстът на износа (и за ЕС, и за трети страни) ще се забави през
второто полугодие и ще бъде 7.2% за цялата 2015 г. Като фактор за понижението на износа на услуги например те посочиха
неблагоприятният туристически сезон. От Ernst & Young прогнозират и още по-голямо забавяне - до 5.6% ръст, а като
рискови фактори посочиха кризата в Русия и ситуацията в Гърция.
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Действително сътресенията в Гърция, които достигнаха своя пик в края на юни и през юли, са довели до свиване на
продажбите на български стоки към съседната страна с 22.5% на годишна база през юли. Въведеният капиталов контрол
тогава е ограничил възможността да постъпват плащания по банков път между гръцките клиенти и българските
доставчици. Данните на Националния статистически институт (НСИ) показват, че за южната ни съседка изнасяме най-много
химични продукти, храни, селскостопански стоки, облекло, метали и електрическа енергия. За периода януари - юли
Гърция остава четвъртият ни най-голям пазар в ЕС след Германия, Италия и Румъния и продажбите към нея са нараснали
с 3.6%. Следват съответно Франция и Белгия, като тези шест страни формират 70.6% от експорта ни към ЕС.
Повече машини
Други два фактора, които влияят пряко на експорта, са поевтиняването на еврото и на суровините. По-ниската стойност на
еврото спрямо долара благоприятства износа ни към трети страни, но се отразява на европейските ни търговски партньори,
които трябва да отделят повече средства за търговията си със страните извън ЕС, и покупателната им способност намалява.
Към това можем да прибавим и продължаващото поевтиняване на суровините по световните борси. Въпреки опитите за
преориентиране по-голямата част от българския износ са мед, нефт и нефтени продукти, други метали, както и зърнени
култури.
Данните в стойностен обем показват, че продадените електрически машини в ЕС надвишават изнесените мед и изделия
от мед, а именно медта беше номер 1 експортна стока към дестинациите от ЕС през януари - май 2015 г. Разместването
идва от търговията с електрически машини, която расте с двуцифрен темп от 19.9% за първите седем месеца на 2015 г.
спрямо същия период на 2014 г. Влияние оказва и поевтиняването на суровините.
По сектори данните на НСИ показват, че за периода най-много расте износът на "необработени сурови материали, негодни
за консумация без горивата" (17.2%) и "химични вещества и продукти" (16.5%). Спад има при безалкохолните и
алкохолните напитки и тютюн (с 6.8%). Данните за износа показват, че първите три стокови групи, които експортираме наймного към ЕС, са електрическите машини и апарати (части за прекъсвачи, табла, релета, жици, кабели, прекъсвачи,
превключватели), мед и изделия от мед, както и машини, котли и апарати (двигатели, хладилници, фризери, котли, вани).
Следват облеклата, минералните горива и частите за автомобили. Сериозен ръст (от 19.5%) отбелязва износът на
лекарства. Намаление се наблюдава при експорта на трикотаж и плетените облекла, като известно неблагоприятно
влияние оказва отново Гърция, към която изнасяме голяма част от този вид продукция. Само за юли спадът на износа на
трикотаж и плетените облекла към южната ни съседка е 18.9%. Като цяло обаче продажбите на този вид облекла спадат и
към други важни дестинации - например към Германия.
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Вестник Сега
√ България е най-доброто място за аутсорсинг в Европа
България е победител в конкурса European Outsourcing Awards 2015 (Европейските аутсорсинг награди), съобщиха от
пресцентъра на Българската агенция за инвестиции (БАИ). Организатор е National Outsourcing Association UK, а отличието
бе връчено на церемония в Лисабон, Португалия, на 8 октомври.
Страната ни бе номинирана през лятото като една от трите най-добри места за изнасяне на услуги и производства в света
- в конкуренция с Латвия и Южна Африка.
Аутсорсинг индустрията е един от най-бурно развиващите се сектори в българската икономика през последните години,
като все повече международни компании - основно от сферата на високите технологии, навлизат в страната, припомнят от
БАИ. Софтуерната индустрия вече формира 1.74% от БВП на страната ни, а за последните 10 години приходите на ИТ
компаниите са отбелязали ръст от 600%.
Информационните и комуникационните технологии и изнасянето на различни бизнес услуги са сред основните двигатели
за разкриване на нови работни места в страната, като само за последните 12 месеца, до средата на 2015 г., техният брой е
41 000. България е привлекателна за компаниите с качествените специалисти, езиковите познания, ниските разходи, а
също и с членството си в ЕС.
√ НАП ще може да привиква граждани и шефове на фирми на разпит
Депутати и представители на бизнеса възразиха срещу поредното разширяване на правомощията на данъчните
Националната агенция за приходите (НАП) е на път да разшири още повече правомощията си. Промени в
данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК) предвиждат служителите на агенцията да могат да привикват
граждани и собственици на фирми за даване на пояснения. В момента това става писмено. Промените отварят врата за
провеждане на безкрайни проверки. За това предупредиха депутати и представители на счетоводните предприятия, след
като промените в ДОПК бяха гласувани без никакъв дебат на първо четене.
Според одобрените от парламента текстове НАП ще може да събира доказателства по нов ред - чрез получаване на
пояснения на място в данъчната администрация. В момента данъчните могат да събират доказателства по ред други
начини - чрез изземване на вещи и документи, изискване на справки, даване на писмени обяснения. В официалните
мотиви към законопроекта обаче се твърди, че за повече достоверност е добре да се въведе и ред за даване на устни
пояснения, т.е. разпит. При обсъждането на текстовете в ресорната бюджетна комисия от НАП обясниха, че писмените
становища се готвели от счетоводители и било хубаво данъчните да могат да искат лични обяснения директно от
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собствениците на фирми. Идеята за разпитите била взета от административнопроцесуалния кодекс, който обаче се отнася
за спорове по издаването и изпълнението на административни актове.
"Не споделяме тези мотиви. Малките фирми се представят пред НАП от счетоводни предприятия, които водят цялото
счетоводство изнесено и дистанционно. Обясненията към НАП се предоставят след необходимите проверки и преглед на
документацията. Въвеждането на режим на устни пояснения ще принуди хиляди фирми да си наемат адвокати при случаи
на искани устни пояснения, защото собствениците им не са длъжни да разбират от счетоводство", се изтъква в становище
на асоциацията на специализираните счетоводни предприятия. Оттам са категорични, че съществуващото в момента
задължение за предоставяне на писмени обяснения е работеща процедура и няма нужда данъчните да получават
допълнителни правомощия.
Категорично против тези текстове са и депутати от Реформаторския блок, както и опозицията. "Признавам си, че с огромно
усилие и след изрично уверение от председателя на бюджетната комисия подкрепихме тези текстове, но с изрична
уговорка, че до второ четене всички спорни клаузи ще бъдат премахнати", коментира Петър Славов от Реформаторския
блок. "С тези промени данъчната администрация може съвсем да спре да работи. Няма нужда от въвеждане на устни
пояснения, това по същество е въвеждане на нова данъчна тояга", коментира Георги Търновалийски от БСП. Резерви срещу
тези текстове имат и депутати от ГЕРБ.
Сред спорните текстове са и предложените промени в срокове, свързани с прилагането на давността. Съгласно сега
действащите разпореди давността спира да тече при започнало производство за установяване на вземането до издаването
на съответния акт, но за не повече от 1 година. Сега се предлага ограничението за издаване на акта в срок до 1 година да
отпадне. Според мотивите този срок трудно можел да се спазва, защото част от данъчните производства са свързани и с
наказателни производства и 1-годишното ограничение се надхвърля. "Това е проблем на администрацията, не може да
има безкрайни производства", коментира Търновалийски. Според Петър Славов предложението де факто премахва
давността.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова пък лично предупреди за друг сериозен риск в проекта въвеждане на нов ред за установяване на недействителност на прехвърлителни сделки. Занапред НАП ще може да води
тези искови производства не само на базата на задължения, установени след ревизия, а и на базата на подадените пред
нея данни в декларации на фирми и физически лица. "Не е редно да се допуска установяване на недействителност само
на база на декларация", счита Стоянова.
ПРАВА
Счетоводните асоциации не са съгласни и с премахването на поканите за доброволно изпълнение. МФ предлага те да
отпаднат, защото връчването им затруднява данъчните, а самите покани като информация дублират съобщенията за
доброволно изпълнение, които се пращат от публичен изпълнител преди принудителното събиране. От бранша обаче
изтъкват, че покрай въвеждането на единната сметка данъчно задължените лица в редица случаи не са наясно със
съществуващи задължения и разбират това за пръв път именно от поканите за доброволно изпълнение. Счетоводителите
оспорват и даването на право на данъчните да решават къде да публикуват съобщения, когато получателят им не е бил
открит на адреса. В момента това се прави задължително на табло в данъчната администрация и в интернет, а занапред
се дава възможност за избор. Това ще доведе до хаос и различни практики, изтъкват от бранша.
ПОДСЪДНОСТ
Резерви към предложените промени има и Националната агенция за приходите. НАП категорично отхвърлят искането на
Реформаторския блок обжалването на актове да може да става по постоянен адрес на лицето, ако той е различен от този
на органа, издал акта. От РБ аргументират промяната с прекомерна натовареност на съдилищата в големите градове, но
според НАП и след смяна на подсъдността най-натоварени ще си останат съдилищата в големите градове заради
концентрацията на фирмите в тях. В същото време от НАП изтъкват, че промяната в подсъдността крие риск от възникване
на противоречива съдебна практика и оскъпяване и забавяне на процедурите по обжалване. Реформаторите предлагат и
промяна в реда за приключване на върнати след обжалване заради нарушения ревизии, като се предвижда изрична
забрана в новия ревизионен акт да се установява по-висок от първоначалния размер на задълженията. И в момента има
подобен текст в ДОПК, но той не е достатъчно ясен и позволява тълкуване в ущърб на жалбоподателя, изтъкват от РБ.
Вестник Стандарт
√ Приходите от акцизи за горивата скочиха с 14%
Мерките срещу сивата икономика вече дават резултат. Сериозният ръст на приходите от ДДС, акцизи и осигуровки води
до отчетения бюджетен излишък, който в края на август е 622 млн. лв. Общите приходи в хазната за първите осем месеца
на годината са 21,49 млрд. лв., което е ръст с 11,8%, или с 2,275 млрд. лв. Това се дължи на нарастване на данъчните
приходи с 1,431 млрд. лв. (9,5%), на неданъчните приходи със 122,3 млн. лв. (5,1%), и на парите от ЕС - със 722 млн. лв.
(43,2%). Най-голям принос за допълнителните приходи в хазната има ДДС. Постъпленията от този налог скачат с 541,7 млн.
лв., или с 11,18%. При положение, че ръстът на икономиката през второто тримесечие на годината е с 2,2%, то повишените
приходи от ДДС очевидно се дължат не на нарастване на оборотите в страната, а на излизане на сивата икономика на
светло. Това се потвърждава и от резултатите при събирането на акцизите. За първите осем месеца на годината приходите
от акцизи скачат с 325,5 млн. лв., или с 12,7%, което значително изпреварва реалния ръст в потреблението на горива,
цигари и алкохол. Явно предприетите мерки за контрол върху горивата дават резултат. Най-много скачат приходите от
акцизи върху горивата - с 14,26%, или със 172 млн. лв. На второ място е ръстът на приходите от акцизи върху цигарите - с
11,6%, или със 135 млн. лв. От акцизи върху алкохола приходите нарастват с 5,3%, или с 9,2 млн. лв.
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При събраните суми от социалноосигурителни и здравни вноски също се отчита сериозен ръст от 9,1%, или 375,7 млн. лв.
за първите осем месеца на годината. Явно и тук предприетите мерки срещу сивата икономика дават резултат.
На фона на сериозния ръст на приходите в хазната, разходите са се увеличили само с 378,2 млн. лв., или с 1,8% до края на
август, за когато са последните окончателни данни на Министерството на финансите. Ефективната борба със сивата
икономика явно продължава и през септември. Според предварителните данни на МФ, в края на септември бюджетът има
излишък от 627 млн. лв., което е дори малко повече отколкото излишъка в края на август.
Показател
2014 г. 2015 г. Ръст
I. Общо приходи 19,21 млрд.
21,49 млрд.
+11,8%
1. Данъчни приходи
15,12 млрд.
16,55 млрд.
+9,5%
- корпоративни данъци 1,092 млрд.
1,177 млрд.
+7,78%
- данък върху доходите 1,747 млрд.
1,82 млрд.
+4,17%
- ДДС 4,845 млрд.
5,387 млрд.
+11,18%
- акцизи2,569 млрд.
2,895 млрд.
+12,69%
- осигуровки
4,136 млрд.
4,512 млрд.
+9,1%
2. Неданъчни приходи 2,421 млрд.
2,543 млрд.
+5,1%
3. Помощи
1,671 млрд.
2,393 млрд.
+43,2%
II. Общо разходи
20,49 млрд.
20,86 млрд.
+1,8%
III. Дефицитизлишък
-1,275 млрд.
+622 млн.
Списание Мениджър
√ МВФ очаква слаб ръст на глобалната икономика
Международният валутен фонд прогнозира влошаване на перспективите за растеж на световната икономика в
средносрочен план. Това се посочва в заключителния документ от годишната среща на организацията в перуанската
столица Лима, съобщи агенция ТАСС, цитирана от БНР.
Възстановяването на световната икономика продължава, но растежът остава скромен и неравномерен. Неопределеността
и колебанията на финансовите пазари се засилиха, а средносрочните перспективи за икономически растеж отслабнаха,
смята МВФ.
√ БУЛСТАТ става изцяло електронен
До края на годината ще бъде изграден цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ, което ще сложи край на хартиените
формуляри между държавните учреждения. Това решиха депутатите, които приеха на първо четене промени в Закона за
регистър БУЛСТАТ.
Предвижда се въвеждане на задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление и на местната
администрация, хората, на които е възложено упражняването на публична функция, и организации, предоставящи
обществени услуги, включително банките, да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не
изискват писмени справки или удостоверения.
Законовите промени ще наложат и намаляване на таксите за услугите, предоставяни от регистър БУЛСТАТ.
investor.bg
√ Калфин: Ще настоявам за повишение на разходите за социална дейност
Вицепремиерът заяви, че се подготвя нов Закон за социалните услуги, който разделя социалните плащания от
социалните услуги
Неяснотите в бюджета трябва да се изяснят до месец време и чак тогава ще видим с колко средства разполагаме, заяви
пред БНР вицепремиерът и министър на труда и на социалната политика Ивайло Калфин. Това е причината и от сега да не
кажем колко ще бъдат и как ще бъдат разпределени, допълни той.
"Водим много активни разговори с Министерство на финансите, като до края на месеца те би трябвало да приключат и
бюджета да бъде представен", допълни Калфин, пояснявайки, че ще настоява за повишение на разходите за социална
дейност.
Социалният министър обясни, че през 2015 година при общо намаление на бюджета, социалните разходи са се увеличили.
"Това, което ми се ще обаче и затова обсъждаме няколко варианта с Министерството на финансите, е да потърсим начини,
по които ще постигнем по-видим резултат", поясни той. "Единият вариант е малко да се увеличат различните плащания, а
другият – да насочим с допълнителен бюджет усилията си за по-видимо решаване на проблемите в някои области".
По повод идеята за преразглеждането на огромния брой инвалидни пенсии, чрез който се смята, че се източват голяма
част от социалните ресурси, министър Калфин заяви, че вероятно ще бъде създадена една изцяло нова система за оценка,
както и приложена нова цялостна политика при хората с увреждания.
"С останалите решения, които вече бяха взети, по отношение на пенсионната система и по отношение на Закона за
семейните помощи за деца, вече и законодателно са затворени доста от кранчетата, които източваха тези системи",
припомни той. "Така че усилията за по-ефективно използване на ресурса, който имаме, са постоянни и това ще продължи
и с инвалидните пенсии".
Министър Калфин сподели още, че се подготвя закон, който чак следващата година ще бъде готов и ще бъде значителна
промяна – нов Закон за социалните услуги, който разделя социалните плащания от социалните услуги.
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"Той ще дава възможност за много повече съучастие за този, които има възможност за получаване на по-индивидуални
социални услуги. Така че всички промени в сектора на социалната политика продължават с пълен ход", поясни той.
Относно заплатите на социалните работници, министър Калфин обясни, че от много време възнагражденията не са били
актуализирани.
"Това е тежка работа - много често в агресивна среда, в която човек действително трябва да вложи много сърце и за да я
работиш, за мен е приоритет въпросът със заплащането на колегите от сектора", сподели Калфин. "Има нужда да създадем
действително добри условия за работа, ако искаме и резултат да получим".
Вицепремеирът допълни, че "бедните хора в България са тези, които имат доход линията на бедността – тя беше 286 лева
за миналата година, а методиката, по която работим даде друго число".
Той допълни, че и е подписал предложение до Министерския съвет, който трябва да утвърди следващата година найвероятно 300 лв. да бъде границата за бедност на член от семейството. Министър Калфин обаче успокои, че има средства
за всички, които смятат да подадат молби за енергийно подпомагане през идващия есенно-зимен отоплителен сезон.
√ Проф. Николай Денков: 50% от субсидията за ВУЗ-овете ще е за качество
По-малко фактология в средното образование и повече аналитично мислене препоръчва заместник-министърът на
образованието
Поне 50% от субсидията на висшите училища ще се дава за качество и реализация на студентите и това трябва да стане до
2018 г. Това коментира пред "Стандарт" заместник-министърът на образованието проф. Николай Денков по повод
подготвяните промени в Закона за висшето образование, които се обсъждат в парламента.
Той допълва, че проектът дава възможност Министерският съвет да не утвърди заявка за прием от дадено висше училище.
Сега това не е възможно и наблюдаваме парадокса да имаме около 55 хил. дипломирани абитуриенти и над 70 хил.
кандидат-студентски места. За първи път ще има възможност да бъде отказан заявен прием от висши училища по
определени обективни показатели - ако много от завършващите студенти не могат да си намерят работа. Или, ако голям
дял от завършилите работят на позиция, която не изисква висше образование, казва проф. Денков.
Той припомня, че тези данни са обективни и публично достъпни в Рейтинговата система на висшите училища.
Като трета важна промяна в закона той определя дефинирането на т. нар. приоритетни професионални направления, за
които ще има целева финансова подкрепа, така че да да бъдат привлечени повече и по-добри кандидат-студенти.
Четвъртата промяна е да се очертае ясно в кои висши училища се извършва реална и международно разпозната научна
дейност.
Предвижда се и промяна и на финансирането на изследователската дейност. Там, където се извършва реална научна
дейност, ще има значителен ръст на финансирането, докато в другите висши училища няма да има финансиране за наука.
Петото предложение е всеки преподавател да се зачита за акредитацията само на едно висше училище, за да се спре
практиката с "прелитащи професори".
Ако промените бъдат приети до края на годината, се очаква да влязат в действие от 1 януари 2016 г.
За успешните направления субсидията ще бъде увеличена. Там, където има очевидни проблеми с реализацията на
студентите, държавната субсидия ще бъде спряна. При третата група направления в междинната зона, които или имат
проблем с реализацията, или с качеството, субсидията ще бъде намалявана постепенно през следващите 3 г.
Така висшите училища ще имат избор - или да спрат приема, защото той ще стане финансово неизгоден, или да решат
проблемите. Например може да намалят броя на студентите с 10-20% или пък да назначат преподаватели с по-добра
квалификация.
„Нашият стремеж е всички специалности от междинната зона да се придвижат към качествените, а не да ги затваряме.
Статистиката е категорична - при над 10% средна безработица в България за висшистите тя е под 5%“, обяснява Денков.
По повод промените, които разрешават стопанска дейност на университетите, той казва, че това е обичайна практика в
редица страни и е важен елемент от успешното развитие на ВУЗ-овете.
След приемането на тези промени ще има и още, описани в Стратегията за развитие на висшето образование. Те са
свързани с управлението на висшите училища и конкретни мерки за подсилване на професионалния елемент в
мениджърската дейност. Денков коментира, че едно по-ефективно професионално мениджърско ръководство би
подпомогнало съществено работата на университетите и би разтоварило академичните ръководители от несвойствени
дейности. Той смята, че са необходими и професионални екипи за кандидатстване по проекти.
Той сочи и друг проблем - случаите на научно плагиатство и на конкурси за академични длъжности, при които с
необосновано предимство се ползват вътрешните лица от съответния ВУЗ. Затова ще бъдат подсилени изискванията за
практическо спазване на правилата на Европейската харта на учените и Европейския кодекс за назначаване на работа чрез
конкурси. Така по думите му ще има превенция на случаите на плагиатство и фалшифициране на научни данни.
За средното образование експертът заявява, че новите училищни планове и програми трябва да разтоварят учебното
съдържание от излишна фактология и да поставят по-голяма тежест върху аналитичното мислене и самостоятелната
работа.
√ АДФИ установи нарушения за 4,5 млн. лв. при обществени поръчки
Агенцията за държавна финансова инспекция е приключила 144 инспекции през третото тримесечие
През третото тримесечие на 2015 г. инспекторите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 144
инспекции, съобщиха от агенцията.
90 от проверките са извършени по постъпили в АДФИ сигнали, а останалите 54 са въз основа на Годишния план на АДФИ.
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В рамките на тримесечието финансовите инспектори са констатирали вреди за близо 1,123 млн. лв., от които над 416 хил.
лв. са възстановени по време на инспекциите.
Установени са 44 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за близо 4,457 млн. лв.
За установените през тримесечието нарушения общо са съставени 305 акта за установяване на административни
нарушения.
√ Проблемите на Германия и Гърция се отразяват на износа през юли
Ръстът на експорта към Румъния, Италия и Испания компенсира донякъде двуцифрени месечни спадове към двете
държави
Колебливото представяне на германската икономика в началото на втората половина на 2015 г., което става все по-видимо
от последните макроикономически данни от страната, която е наш най-голям търговски партньор сред държавите членки
на Европейския съюз (ЕС), и проблемите на Гърция през лятото, най-вече през юли, когато бе наложена банкова ваканция,
са сред основните фактори, довели до първия спад на българския износ за Стария континент от осем месеца насам.
През юли единствено експортът към Германия и Гърция сред страните, които заедно с Италия, Румъния, Франция и Белгия
формират близо 3/4 от износа на България за ЕС, намалява спрямо юни и то – с двуцифрени стойности. Ръстът на износа
към Румъния, Италия и дори Испания, например, успява само донякъде да компенсира понижението на продажбите към
най-голямата европейска икономика и към южната ни съседка.
В седмия месец на 2015 г. износът към Германия спада с 12,9% на месечна база, или с 69,9 млн. лв., до 471,8 млн. лв.,
показват изчисленията на Investor.bg по данни на Националния статистически институт (НСИ). На годишна база пък има
понижение от само 1,5%.
Изчисленията сочат още, че стойностното изражение на износа към Германия във всеки един от месеците от началото на
годината е в интервала 424-542 млн. евро. Така за седемте месеца на 2015 г. износът към основния ни външнотърговски
партньор в рамките на ЕС възлиза на 3,36 млрд. лв., което все пак е с 11,9% повече в сравнение с периода януари-юли 2014
г. В стойностно изражение говорим за 356,7 млн. лв. повече спрямо миналата година.
В същото време вносът от най-голямата европейска икономика намалява с 9% на месечна база, или с 54,7 млн. лв., до 555,8
млн. лв. Въпреки това от началото на годината импортът от Германия е нагоре с 14,2% в сравнение с миналата година до
3,87 млрд. лв. Така отрицателното салдо в отношенията ни с Германия нараства с 33% до 504 млн. лв.
През юли в Гърция бе обявена банкова ваканция, която затрудни стоково-паричните отношения на гръцките контрагенти.
Заради въведения капиталов контрол пък разплащанията с чужбина бяха ограничени. Развоят на събитията в южната ни
съседка тогава все пак е оказал някакво влияние върху търговските ни връзки.
През разглеждания месец към Гърция сме изнесли стоки на стойност 245 млн. лв., което обаче е с 14,4% по-малко в
сравнение с юни и с 30% по-малко спрямо юли 2014 г. През шестия месец, например, износът ни към Гърция бе в размер
на 286,2 млн. лв., или с 18,6% повече спрямо май.
Все пак събитията в Гърция от лятото оказват временно влияние върху търговското салдо, защото от началото на годината
до края на юли експортът за южната ни съседка расте с 3,6% до 1,7 млрд. лв. В същото време вносът се понижава с 1,4% до
1,41 млрд. лв. Така положителното търговско салдо расте с 37,79% до 287,7 млн. лв., показват още изчисленията на
Investor.bg на база данните на НСИ.
Въпреки месечните и годишни спадове на износа към Германия и Гърция през юли част от пониженията се компенсират
от увеличения износ основно към Румъния, Франция, Белгия и Испания.
През месеца към Румъния сме изнесли с 11,4% повече стоки спрямо юни и със 17,2% повече спрямо юли 2014 г., разкриват
още изчисленията на Investor.bg. Tака oт януари до юли 2015 г. износът към северната ни съседка достига 2,11 млрд. лв.,
което съвкупно е с 10,3 на сто повече.
В същото време за същия период българите са потребявали с едва 0,3% повече румънски стоки, като само през юли
импортът бележи повишение от 4,8% на месечна база. Крайният резултат за 7-месечието е положително търговското салдо
на стойност 97,2 млн. лв. Само месец по-рано то беше в размер на 6,4 млн. лв., а през юли 2014 г. беше отрицателно и
възлизаше на 94,5 млн. лв.
През юли износът към Франция се повишава с 13,7% на месечна и със 17,6% на годишна база. За периода януари-юли 2015
г. той е с 2,7 на сто повече спрямо същия период на 2014 г. до 1,11 млрд. лв., показва още статистиката на НСИ. Вносът
намалява с 1,9% на месечна база, но расте с 5,6% за периода януари-юли до 958,5 млн. лв. Като резултат положителното
търговско салдо се свива с 12,44% до 152,8 млн. лв.
През седмия месец на годината износът към Белгия също расте – с 54% на месечна база, въпреки спада от 15% на годишна
база. В същото време през 7-месечието експортът за страната възлиза на 1,04 млрд. лв., като е с 2% по-голям спрямо същия
период с натрупване за 2014 г. През това време сме внесли белгийски стойки на стойност от 673,9 млн. лв., което е с 10,9%
повече спрямо година по-рано. Ето защо положителното салдо от търговията с Белгия спада с 11% до 366,3 млн. лв.
Този юли към Италия износът е почти без промяна, като намалява с минималните 0,08% на месечна и 0,29% на годишна
база. За седемте месеца на 2015 г. сме изнесли със 7,5% повече спрямо година по-рано до 2,52 млрд. лв., докато вносът от
Италия расте с 4,8% на годишна база. Така положителното търговско салдо в отношенията ни със средиземноморската
държава нараства с 43% до 245 млн. лв.
Очевидно по-бързият растеж на Испания влияе добре върху търговското ни салдо, тъй като през юли експортът бележи
ръст от 73% на месечна и 15,5% на годишна база. Съвкупният износ от началото на годината се равнява на 459,3 млн. лв.
Същевременно за този период вносът е нагоре с 19,4% на годишна база до 1,6 млрд. лв.
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√ Бюджетът е платил авансово над 4 млрд. лв. по европрограми
България се нарежда на 24-то място по усвояването на пари от ЕС
4,1 млрд. лева от приключващия в края на годината стар програмен период по усвояване на еврофондовете са платени
авансово с пари от бюджета. Не е ясно обаче колко от тях ще бъдат възстановени от Европейската комисия. Това става ясно
от справката на изпълнението на европейските програми към 30 септември 2015 г., съобщи БГНЕС.
Данните сочат, че усвояването на еврофондовете към края на миналия месец е едва 81,68%, което се разминава с
посоченото преди дни от премиера Бойко Борисов, че страната ни вече е успяла да усвои над 92-93% от европейската
солидарност.
От програмен период 2007-2013 г. държавата е платила на бенефициентите 9 630 046 883 евро, което представлява 86,16%
от бюджета. Европейската комисия обаче е възстановила едва 7 552 597 915 евро или 81,68%.
Най-сериозно е разминаването по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), по която се финансира строителството на
подмяната на канализацията на десетки общини, изграждането на пречиствателни станции и депа за отпадъци.
Бенефициенти по ОПОС са общините, което в предизборната 2015 г. е накарало правителството да налее ударно пари от
бюджета, за да може проектите да бъдат завършени преди изтичането на програмния период, което ще се случи два
месеца след изборите за местна власт на 25 октомври. Така се оказва, че към 30 септември т.г. по ОПОС към общините са
приведени 1 663 230 956 евро или 96,86%.
Към същата дата обаче Европейската комисия е признала едва 70,03% от направените разходи и е възстановила на
България средства в размер на 977 млн. евро., т.е. разликата само по европрограмата за екология, която е за сметка на
бюджета, възлиза на около 700 млн. евро.
В последните седмици управляващите започнаха да дават сигнали, че първият за страната ни програмен период, в който
България получаваше дял от европейската солидарност, няма да завърши с толкова добри резултати, колкото премиерът
и министрите му твърдяха по-рано през годината. Така например, през септември месец 2015 г. е отбелязан напредък от
2%, което дава основание да се прогнозира, че в края на годината страната ще е успяла да финализира програмния период
с малко над 85% усвояемост по европейските фондове. Подобни са данните и на Генерална дирекция „Регионална
политика“ на ЕК, според които, България е на 24 място по усвояване на европейските фондове от 28-те държави-членки на
ЕС.
В началото на седмицата регионалният министър Лиляна Павлова прогнозира, че само от инфраструктурни проекти
страната ни няма да успее да усвои 400 млн.евро. Още 178 млн.евро се очаква да са загубите и по земеделските
европрограми.
Реалистичните прогнози са, че към края на програмния период България няма да е успяла да се възползва от около един
милиард евро от фондовете на ЕС, без в тази сума да са включени и средствата, които страната ни е върнала обратно под
формата на санкции заради нарушения при обществените поръчки и процедурите. На този фон очакванията са, че от 2016
г. България ще започне да усвоява вече и далеч по-осезаемо средства от стартиралия преди две години програмен период
– 2014-2020 година.
√ Министерство на туризма поема концесиите на плажовете
Концесионерите и наемателите по сключени договори към датата на влизане в сила на закона ще запазят правата и
задълженията си при условията по тях
За концесиите на морските плажове вече ще се грижи Министерство на туризма, а не Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие.
Законопроектът е изготвен като първи етап на предстоящата реформа в сферата на концесионирането на морските
плажове и предстоящото прехвърляне на тяхното управление от министъра на регионалното развитие и благоустройството
към министъра на туризма.
Предвижда се и в срок до 30 дни от влизането му в сила всички сключени договори за концесия и наем на морските
плажове и приложенията, и допълненията към тях да бъдат предоставени на Министерството на туризма. Тази
информация е необходима, за да бъде обосновано подготвен и реализиран вторият етап на реформата – промяна в
методологията за отдаване на концесия и наем на Черноморските плажове, която се планира да бъде готова до края на
февруари 2016 г., съобщиха от пресцентъра на Министерство на туризма.
Концепцията за нейното реализиране вече е представена на Министерски съвет, а министърът на туризма Николина
Ангелкова стартира серия от срещи с всички заинтересовани страни за обсъждане на предстоящите промени. С
провеждането на реформата ще се постигне и стратегическата цел на Министерството на туризма за промяна в начина на
управление и отдаване на плажовете на концесия и подобряване на услугите, които се предоставят на тях, което ще
спомогне и за по-добро позициониране на страната ни на международния туристически пазар.
В подготвения законопроект се отстраняват някои несъвършенства в нормативната уредба, като се детайлизират
предвидените глоби за неизпълнение на разпоредбите свързани с изискванията за стопанисването на морските плажове,
както и хармонизиране с разпоредбите на Закона за концесиите. Промените предвиждат концесионерите и наемателите
по сключени договори, към датата на влизане в сила на закона, да запазят правата и задълженията си при условията по
12

тях, но те ще бъдат задължени да представят в Министерството на туризма, в срок до 1 юни 2016 г., искане за утвърждаване
на нови схеми за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения.
С цел гарантиране безпроблемното протичане на сезон Лято 2016 г. е предвидено всички договори, които изтичат до 31
март на същата година, да бъдат автоматично удължени за една година, при съгласие от страна на концесионера или
наемателя. Проектът на закон предвижда и служителите, които отговарят за тази дейност в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството да преминат към Министерството на туризма, става ясно още от проекта на
закон.
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