Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
359News.bg
√ АИКБ търси начини за повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП в партньорство с Европейския
икономически и социален комитет
Дискусията бе открита от г-н Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и от
заместник министър-председателя на Република България г-н Валери Симеонов. В нея участие взеха заместникминистърът на икономиката г-н Лъчезар Борисов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия г-жа Мариета Захариева, ръководителят на Групата за управление на риска на
Европейския инвестиционен фонд г-жа Деница Беркхоф, главният секретар на Европейската асоциация на гаранционните
институции г-жа Катрин Стурм, както и членовете на Европейския икономически и социален комитет д-р Милена Ангелова
– главен секретар на АИКБ, г-н Димитрис Димитриадис, г-н Кристоф Лефевр и г-н Панайотис Гофас.
Малките и средни предприятия (МСП) произвеждат около 70% от БВП на страната и дават работа на 75% от заетите,
подчерта председателят на АИКБ Васил Велев. Той отбеляза, че потенциалът на малкия бизнес за осигуряване на растеж и
заетост е сериозно възпрепятстван от тежките административни и бюрократични процедури и недостига на човешки
ресурси и приветства факта, че един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е осигуряването на
по-добри условия за работа на МСП.
Заместник министър-председателят на Република България г-н Валери Симеонов припомни, че правителството още в
първия месец от своята работа е подкрепило малкия и среден бизнес с промените в Закона за трудовата миграция. Тази
мярка е позволила внос на 4 000 души работна ръка от чужбина, което е осигурило най-успешният летен туристически
сезон от години насам. С предстоящите промени в Закона за МВР ще се облекчи режимът за „Синя карта”, а с това и
достъпът до трудовия пазар в страната на високо квалифицирани кадри. Правителството работи и по промени в Закона за
българското гражданство, които също ще допринесат за осигуряване на работна ръка за бизнеса у нас. Успешно се
изпълнява програма за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.
Основните предложения на ЕИСК, координирани с АИКБ и представени по време на дискусията, са свързани с: промяна на
дефиницията за МСП, на основа на която компаниите получават достъп до финансиране от европейските фондове, до поевтини кредити и редица административни облекчения; въвеждане законово на задължение – както в ЕС, така и в
България, за спазване на принципите „мисли първо за малките“, „само веднъж“ и на мълчаливото съгласие, както и
провеждане на тест за пригодност към нуждите на МСП на всички законодателни промени.
ЕИСК и АИКБ настояват Европейската комисия, в рамките на започналата процедура по оценка на дефиницията за МСП, да
даде възможност на МСП да избират на кои две от трите изисквания – брой заети, оборот или балансово число, да
отговорят, вместо налагането на критерия „брой на заетия персонал“ като водещ. Призовават също за опростяване на
правилата за държавна помощ, за преоценка и промяна на ограниченията за свързаност, за актуализиране на праговете за
микро, малко и средно предприятие, тъй като те не са променяни през последните 20 години.
Позициите на ЕИСК и АИКБ бяха подкрепени и от бившия председател на ЕИСК г-н Димитрис Димитриадис, който подчерта,
че МСП в ЕС наброяват почти 23 милиона и осигуряват работа на 67 % от работниците и служителите в Съюза. „За периода
2007 – 2013 г. помощта за МСП по линия на ЕФРР възлиза на приблизително 47,5 милиарда евро. Съпоставката между
броя на бенефициерите – 246 000 МСП и общия брой на предприятията – 18.5 милиона към онзи момент ясно сочи, че ЕС
не е успял да подпомогне тази много важна категория предприятия“, подчерта той. Експертът коментира, че повече от
европейските средства за МСП се ползват на Север в страните от ЕС, а не на Юг.
Това стана повод г-жа Деница Беркхоф, Ръководител на Групата за управление на риска в Европейския инвестиционен
фонд да поясни, че със собствени 930 млн. евро финасовата институция е привлякла допълнително 2.4 млрд. евро за
подпомагане на МСП. През последните 5 години около 15 000 МСП от България са ползвали такова финансиране. За парите
от програма „Юнкер” за подпомагане на МСП България е на второ място по локация след Естония според Брутния вътрешен
продукт на страната.
За по-амбициозен Акт за малкия бизнес в Европа (SBA) се обявиха от Националното сдружение на малкия и среден бизнес,
член на АИКБ. Според председателя на сдружението г-жа Негулова, МСП у нас се нуждаят от това SBA да бъде приложен с
правно обвързващ документ, да се приеме точна „пътна карта” със срокове, средства и финансиране, заедно с мерки за
проследяване и оценка на напредъка по прилагането й.
Конкретните препоръки на форума са свързани и с необходимостта за свеждане до минимум на административната тежест
и за прекратяване на практиката страните – членки да налагат допълнителни регулации и тежести, когато транспонират на
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национално равнище европейското законодателство. Беше подчертана важната роля на работодателските организации за
структурирано представяне на възможни мерки и решения за стимулиране на МСП и за развитие на предприемачеството.
Друга много сериозна трудност, която изпитват МСП – за разлика от големите предприятия – е свързана с достъпа до нови
пазари. МСП срещат редица трудности при осъществяването на сътрудничество с по-големи предприятия като част от
тяхната верига за създаване на стойност, при включването в конкурентоспособни клъстери, при достъпа до механизми и
инструменти за подкрепа, при наемането и задържането на персонал. Политиките на ЕС за МСП следва да посветят повече
усилия за информирането на МСП – и по-специално – на най-уязвимите подгрупи сред тях, като едноличните дружества и
микропредприятията, традиционните предприятия с нисък потенциал за иновации, предприятията от отдалечени региони
и др. – за наличната подкрепа. Основните мрежи за подкрепа следва да се поддържат и популяризират, както и да бъдат
направени по-леснодостъпни и по-разбираеми за МСП.
В. Дума
√ 72% от анкетираните предприемачи се оплакват от недостиг на кадри
99,8 на сто от всички предприятия били от малкия и среден бизнес
72 на сто от анкетираните предприемачи от малки и средни предприятия се оплакват от недостиг на работна ръка. Това
стана ясно на провелата се вчера пресконференция на тема "Ефективността на политиките на ЕС за малките и средни
предприятия", организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ). 46% от анкетираните успяват да намерят пазар и да реализират стоките си, а 42 на сто очакват
за това помощ от държавата. Данните от проучването оповести Мариета Захариева, изп. директор на Изпълнителната
агенция за малките и средните предприятия (ИАМСП). Около 70 на сто от запитаните са отговорили, че могат да разчитат
на държавна помощ при започване на бизнес. 13 на сто смятат, че имат най-голяма нужда от субсидиите и възможностите
да участват в европроекти. За 26% от анкетираните данъчните облекчения и ниските налози са основното, което бизнесът
получава от държавата.
Малките и средни предприятия у нас са 392 721, което представлява 99,8% от всички предприятия. От тях средните, със
заети лица от 50 до 249 души са 4552 броя, или 1,15%. Малките, които са между 10 и 49 души персонал, са около 6%.
Болшинството предприятия в България са микропредприятия, в които са заети между 0 и 9 човека и представляват 92,5%
от всички предприятия, стана ясно на конференцията. Според представители на бизнеса те са много важни, защото
осигуряват голямата част от производството и от производството на БВП и заетостта. Според предприемачите обаче
българската икономика е трудоемка и нископроизводителна. Усилията трябва да бъдат насочени към промяна на
дефиницията за малки и средни предприятия и критерият брой заети да не е единствен определящ, смята още бизнеса.
Становището на ЕИСК, представено от Милена Ангелова, е че все още съществува значителна неефективност както по
отношение на формулирането, така и на прилагането на политиките за малките и средни предприятия, което
възпрепятства ефекта от мерките за подкрепа на тези предприятия.
Вицепремиерът Валери Симеонов каза, че една от основните политики на правителството, насочена към повишаване на
икономическия растеж и заетостта, се основава на Националната стратегия за малки и средни предприятия. Той уточни, че
тази стратегия е разработена съобразно водещите принципи на т.нар. "Акт за малкия бизнес" и е обвързана с основните
насоки на европейската политика по отношение на малки и средни предприятия, както и по отношение на стартиращите и
разрастващи се компании.
Симеонов посочи още, че основен приоритет на правителството е намаляването на административната тежест както за
бизнеса, така и за гражданите. В момента тече пълен анализ във всички министерства, агенции, второстепенни
разпоредители, буквално всеки ден отпадат процедури или се оптимизират съществуващите, заяви Симеонов.
Investor.bg
√ Над 40% от фирмите очакват помощ от държавата, за да намерят пазари
Според проучване малко над една четвърт от фирмите посочват данъчните облекчения и ниските налози като
положителна държавна подкрепа
Близо 46% от фирмите в България успяват да намерят пазари за продукцията си, но също толкова имат проблем с
реализацията на стоката си. Около 43% от предприемачите очакват помощ от държавата, за да успеят да пласират своята
продукция. Това каза изпълнителният директор на Агенцията за малки и средни предприятия Мариета Захариева на
форума "Ефективността на политиките на ЕС за малките и средни предприятия", организиран от Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Резултатите са от проучване сред бизнеса, направено от Агенцията.
Мариета Захариева изтъкна, че държавата подпомага фирмите чрез конкретни представяния на българския бизнес на
изложения, панаири, създаването на бизнес форуми в чужбина.
“Ние подкрепяме фирмите, които имат качествена продукция и имат добри стоки за износ, като ги представяме на
световните пазари", отбеляза тя, цитирана от БТА.
Според проучването 26% от фирмите в България посочват данъчните облекчения и ниските налози като положителна
държавна подкрепа. Близо 70% от запитаните предприемачи отговарят, че могат да разчитат на държавна помощ при
започване на бизнес. За 13 на сто субсидиите и възможностите да участват в европроекти са това, от което имат най-голяма
нужда.
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Становището на Европейския икономически и социален комитет, представено от докладчика Милена Ангелова, е че все
още съществува значителна неефективност както по отношение на формулирането, така и на прилагането на политиките
за малките и средни предприятия, което възпрепятства ефекта от мерките за подкрепа на тези предприятия.
Милена Ангелова оцени положително опитите за намаляване на административната тежест и подкрепата за
конкурентоспособността на малките и средни предприятия.
Вицепремиерът Валери Симеонов обърна внимание на факта, че в малките и средни предприятия в България работят
близо 1,5 мил. души или 75 на сто от всички заети в реалната икономиката. Затова той е на мнение, че националната
политика в подкрепа на тези предприятия е изключително важна.
Вицепремиерът отбеляза, че по време на предстоящото председателство на Съвета на ЕС България ще отправи три основни
послания - за консенсус, конкурентоспособност и кохезия. По думите му специален акцент ще бъде поставен върху
развитието на алтернативни източници на финансиране, подобряване на бизнес средата и спазване на принципа "Мисли
първо за малките".
News.bg
√ Валери Симеонов насърчи малкия и средния бизнес да влезе в политиката
В Европа и в света малките и средни предприятия са двигател на предприемаческата дейност и гръбнак на икономиката.
Затова политиката за подкрепа, от страна на правителството, е важна.
Това e мнението на вицепремиера Валери Симеонов, изказано по време на общественото обсъждане на тема:
"Повишаване на активността на политиките на ЕС за МСП".
Той съобщи, че малките и средни предприятия са 99,8% от броя на предприятията, като в тях работят 1,5 млн. души - 75%
от заетите в реалната икономика.
За малките и средни предприятия (МСП) има разработена стратегия, чиято цел е да се насърчи предприемачеството, да се
подобри достъпа им до по-бързо финансиране, да се насърчат сектори, в които има висока добавена стойност, да се
намали административната тежест за бизнеса, да се стимулира навлизането им на международните пазари.
Ще се насърчава средата на конкурентоспособност в съответствие с нашите приоритети на Европредседателството, стана
ясно от думите на Симеонов.
Един от приоритетите на председателството ни, който касае МСП, е насърчаване на предприемачеството. Ще се постави
акцент и върху развитие на алтернативни източници на финансиране.
Симеонов акцентира върху това, че ще се спазва принципа: "Мисли първо за малкия, а не както често се случва - убий
малкия".
В рамките на нашето европредседателство е предвидена и конференция по предприемачество по инициатива на
Министерство на икономиката. Приоритет по отношение на МСП ще бъде намаляване на административната тежест.
Симоенов препоръча на участниците в дискусията и на АИКБ да влязат и да участват в политиката, защото над 95% от
народните представители нямали нищо общо с бизнеса. Според него затова трудно се прокарват закони в подкрепа на
малките и средни предприятия.
Васил Велев - председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, заяви при откриване на дискусията,
че големите предприятия често зависят от политически решения и други фактори, но всъщност малките и средни
предприятия са тези, които работят в конкурентна среда.
По думите му, малките и средни предприятия не могат да поддържат голяма администрация. По-уязвими са и често са с
по-малка производителност на труда, имат по-малък достъп до финансиране.
В тях са заети ¾ от служителите и те произвеждат около 79% от БВП. Те са потребни за големите предприятия и за
икономиката. Затова МСП са важни и за тях в ЕС се полагат грижи и специални политики за тяхното насърчаване.
В. Строител
√ Заместник-министър Лъчезар Борисов: Предприемачество, достъп до финансиране и интернационализация са трите
вектора в подкрепа на малките и средни предприятия
„Мисли първо за малкия“ е основен принцип, който Министерство на икономиката залага в политиката си за насърчаване
на малкия и средния бизнес. В подкрепа на този принцип, ние стъпваме на три основни принципа: предприемачество,
достъп до финансиране и интернационализация. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по
време на конференция на тема „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“, организирана от Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ). В дискусията участваха и вицепремиерът Валери Симеонов, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева,
председателят на Българската национална асоциация на МСП Елеонора Негулова, както и представители на бизнеса.
По отношение на предприемачеството зам.-министър Борисов изтъкна, че Министерството на икономиката тази година
ще започне реализацията на две мерки по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), които ще са
облекчени за малките, средните и микро предприятия. Това са двете нови процедури: насърчаване на
предприемачеството и ваучерната схема до 30 000 лева за закупуване на машини, издаване на сертификати и вписване на
патенти. „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и
секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020“ е с общ бюджет от
67 млн. лв. Подкрепата за растеж на малките и средните предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от
ИАНМСП е с общ бюджет от 13,691 млн. лв.
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По отношение на втория лост – достъп до финансиране, Лъчезар Борисов подчерта, че със средства от 293 млн. лв. по
ОПИК, управлявани от Фонд на фондовете, ще се финансират предприятия в следните области: Фонд за ускоряване и
начално финансиране в размер на 107 570 650лв., Фонд за Технологичен трансфер в размер на 58 674 900 лв. в областите
на ИСИС, Фонд Мецанин/Растеж (за МСП в техните зрели фази на развитие) в размер на 78 233 200 лв. и Фонд за рисков
капитал (подкрепа за МСП с рисков профил) в размер на 48 895 750 лв. Икономическият заместник-министър напомни, че
акцент в подкрепа на малкия и средния бизнес, ще бъде и Българска банка за развитие (ББР), като мярка, която е в
изпълнение на приетата от Министерски съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на
финансите Стратегия 2017 – 2020 на „Българската банка за развитие“ АД. Той подчерта, че ще бъде преформатирана
работата на ББР от директно към индиректно финансиране и онлендинг програми, което означава, че тя ще бъде
инструмент, чрез който ще бъде мобилизиран останалия банков сектор по посока насърчаване на малкия и средния бизнес
и предприемачеството. Той даде за пример програмата „Напред“, която е давала кредит до 3 млн. лв. и е поемала
гаранции до 30 %. По думите му тази програма ще бъде надградена по плана Юнкер с 300 млн. лв., с което ще стане
възможно финансирането на МСП от 3 до 24 млн. лв. и с поемане на гаранции до 100%.
Интернационализацията, която беше представена като трети вектор в подкрепа на МСП, включва промотирането на
различни събития от страна на български фирми чрез ИАНМСП като бенефициент по ОПИК.
По време на конференцията бе засегнат и въпроса за МСП-теста, като задължителен елемент от „оценката на въздействие“,
както и промените в Закона за административната тежест, които ще доведат до по-благоприятна бизнес среда. В тази
връзка зам.-министър Борисов изрази надежда, че догодина ще стане възможно изграждането на една интегрирана
система между НАП, НСИ и Агенция по вписванията, която ще спести на бизнеса около 9 млн. лв.
ТВ+
√ БЮДЖЕТ 2018 - КРИТИКИ И ПРЕПОРЪКИ
Противоречиви са оценките на експертите за заложените параметри в Бюджет 2018. Критиките са от липсата на реформи
в редица сфери, до реалните възможности за развитието на икономиката.
Наливането на пари в сектори, които се нуждаят от реформа е загуба на средства и според работодателите и според
икономистите. Става въпрос за сфери като сигурността, образованието, здравеопазването и държавната администрация.
КАЛОЯН СТОЙКОВ ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
„ Всяка година се дават още и още пари, без реално да виждаме някакви сериозни реформи, които да подобрят
едновременно ефективността на тези сектори от една страна и от друга страна условията на труд, защото в крайна сметка
хората, които работят там също трябва да са мотивирани.“
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ
„Лесно е. Просто трябва да се направят реформите в тези нереформирани сфера се оптимизира персонала и по този начин
ще се увеличат там възнагражденията, без да се дават там пари повече отколкото ще се съберат. Тоест без да има
дефицит.“
Освободената работна сила от реформиращите сектори веднага би могла да бъде пренасочена там където има недостиг
на кадри, казват работодателите. Те категорично не подкрепят и приетия на първо четене бюджет на ДОО, заради липсата
на реформи в сферата на медицинската и трудова експертиза.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ
„ Залага се отново ръст на инвалидните пенсии. Запазване на първите три дни болнични да се плащат от работодателя, но
всъщност те се плащат от работещите хора, от трудовите колективи.“
И работодатели и икономисти са по- оптимистично настроени за ръста на икономиката отколкото управляващите. Те
очакват не само 3,9 на сто , а дори растеж, минаващ 4- те процента.
КАЛОЯН СТОЙКОВ ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
„ На този фон логично е бюджета да бъде планиран с излишък, отколкото с дефицит. Излишъкът спокойно би могъл да
бъде 1% от БВП и това по никакъв начин не би повлияло на икономическия растеж или на развитието на държавните
сектори.
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ
„ Ние смятаме, че икономиката има потенциал за по- голям ръст и той се задържа от липсата на човешки ресурси. Затова
ние апелираме да се облекчи вноса на хора за работа.“
Bloomberg TV
√ Инструментите, помагащи на малкия и среден бизнес да разшири дейността си
Катрин Щурм, главен секретар на Европейската асоциация на гаранционните институции, Светът е бизнес,
09.11.2017
На европейско ниво имаме доста инструменти за подпомагане на малкия и среден бизнес, за да може той да получи достъп
до финансиране. Има специална програма за малки и средни предприятия, наречена COSME.
Това каза в ефира на „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков главният секретар на Европейската асоциация на
гаранционните институции Катрин Щурм.
С две думи казусите, който гаранционните институции разрешават, са свързани със случаи, в които малки и средни фирми
биват ангажирани с крупен проект, но не могат да вземат банково финансиране, поради недостатъчни активи на
собствениците им.
4

„Програми като COSME наистина оказват сериозна подкрепа на малките и средни предприятия“, добави Щурм.
Каква част от средствата биват гарантирани от подобни фондове? Минималният процент е 50%, средните нива са от около
70%, посочи тя.
Какви са начините малките и средни предприятия да се възползват от подобни програми?
Вижте във видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми
В. Стандарт
√ Брюксел повиши прогнозата за ръст на икономиката ни
ЕК очаква сериозно покачване на доходите в България
Европейската комисия повиши очакванията си за растежа на българската икономика до 3,9% през 2017 г. и 3,8% през 2018
г. Прогнозата през пролетта бе съответно от 2,9% и 2,8%. Ревизията се дължи както на доброто представяне на икономиката
ни през първата половина на годината, така и на ревизията на данните за БВП за 2016 г. Новата прогноза на ЕК остава
минимално по-ниска от очакванията на финансовото министерство за ръста на икономиката, които са съответно - 4% и
3,9%.
Вътрешното търсене има основен принос за растежа на БВП през 2017 г., подкрепено от силното представяне на частното
и публичното потребление и възстановяването на растежа на инвестициите, се казва в прогнозата. Вътрешното търсене ще
остане водещо за ръста на БВП, като се очаква забавяне на растежа на частното потребление през 2018 г. и 2019 г. Повисокият внос, движен от силното вътрешно търсене, ще доведе до намаление на излишъка по текущата сметка през 2017
г. до 3% от БВП.
ЕК очаква средногодишната инфлация в България за годината да е 1%, като сред основните фактори за това са силното
вътрешно търсене, поскъпването на комуналните услуги и възстановяването при цените на енергийните стоки и суровини.
Прогнозата е инфлацията да се ускори до 1,5% през 2018 г.
Растежът на заетостта през 2017 г. се очаква да е 0,7%, подкрепен от вътрешното търсене и инвестициите.
За следващите две години ЕК прогнозира темпът на нарастване на заетите да се забави до 0,4% и 0,3%, поради
ограниченото предлагане на труд. Нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,4% тази година. Растежът на
доходите от труд ще остане висок, като повишението на заплатите в публичния сектор няма да окаже риск за бюджетната
позиция на икономиката, посочва ЕК.
Investor.bg
√ Как се финансира надзорът на небанковия сектор в ЕС?
17 надзорни органа от 18 държави се финансират изцяло или предимно от събирани от поднадзорните лица такси
Обсъжданите промени в начина, по който се финансира Комисията за финансов надзор (КФН) предизвикаха бурни реакции
както от страна на бизнеса, така и от страна на опозицията. Вчера (9 ноември) парламентарната Комисия по бюджет и
финанси прие на второ четене текстове, според които надзорният орган ще получи пълна финансова обезпеченост и ще
бъде независим от държавния бюджет. Очаква се законопроектът да мине и в пленарната зала на второ четене.
В момента бюджетът на КФН е част от държавния бюджет, като за тази година за надзора са предвидени около 6,5 млн.
лв. държавно финансиране. Около половината от план-сметката на КФН се формира и от събираните от нея такси. За 2017
г. се предвижда те да бъдат в размер на 4,7 млн. лв. Разходите на комисията са 11,2 млн. лв. От тях 7,3 млн. лв. са за заплати.
С оглед на дебата по време на обсъждането на законопроекта може да се направи сравнение на финансирането на
регулаторите в другите страни от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).
Investor.bg разполага със справка на КФН за това как се финансират чуждите надзорни органи. Според документа 17
надзорни органа от 18 държави (от общо изследвани 24 органа) се финансират изцяло или предимно от събирани от
поднадзорните лица такси. От КФН уточняват, че проучването е направено на база наличната публична информация на
интернет страниците на съответните ведомства.
Австиря
Основният източник на финансиране на Austrian Financial Services and Markets Authority са събираните от поднадзорните
лица такси, чийто размер се определя от надзорния орган.
Белгия
В Белгия надзорът над финансовите институции се осъществява от два органа – Financial Services and Markets Authority
(FSMA) и Националната банка на Белгия. На интернет страницата на FSMA липсва обобщена информация на английски език
за начина на финансиране на този орган, посочват от КФН. В закона за надзора обаче се посочва, че разходите за
осъществяване на дейността на FSMA са за сметка на надзираваните от него дружества, в границите и съгласно правилата,
определени от краля, като Надзорният съвет на органа по предложение на Управителния комитет представя пред краля
общите правила за финансиране на дейността на FSMA. По сходен начин се финансират и надзорните дейности на
Националната банка на Белгия, в чиято нормативна база се посочва, че разходите за надзор се поемат се поемат от
институциите, подлежащи на надзор.
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Германия
Германският надзорен орган Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) финансира дейността си изцяло от
собствени приходи, предимно от такси от поднадзорните лица, както и от възстановяване и разпределяне на разходи.
BaFin не получава финансиране от федералния бюджет. Надзорни функции по отношение на банките има и Федералната
банка на Германия, но на нейната интернет страница не се откриват данни за събираните такси от поднадзорни лица, пише
в справката на КФН.
Дания
За покриване на разходите за дейността на датския надзорен орган поднадзорните лица заплащат такси, които са с
фиксиран размер или пропорционални, в зависимост от балансовите активи и брутните премии. Разпределението на
таксите между различните видове поднадзорни лица е направено в Закона за финансовата дейност. Размерът на таксите
се коригира ежегодно, в съответствие с промените в бюджета на органа. Пропорционалните такси се заплащат от банки,
застрахователни компании, пенсионни фондове и др.
Ирландия
Основният финансов надзорен орган е централната банка, като събираните от нея такси финансират около 50% от
годишните разходи за финансов надзор. Основният източник на приходи за надзорния орган в областта на пенсионното
осигуряване са такси, събирани от професионалните пенсионни схеми и тръстови пенсионни договори, като се определят
на база осигурено лице (за 2017 г. в повечето случаи е около 8 евро на осигурено лице).
Италия
Надзорни функции по отношение на пенсионните фондове и застрахователните компании изпълняват съответно
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) и L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). На интернет
страницата на COVIP липсва информация за начина на финансиране. IVASS се финансира от такси, които се плащат от
поднадзорните лица, чийто размер се определя всяка година с постановление на министъра на икономиката и финансите.
Това се случва след отчитане на становището на IVASS за това какви средства са необходими за покриване на надзорната
дейност.
Латвия
Дейността на латвийския финансов надзор (Committee on Financial Markets) се финансира от изцяло от заплащани от
поднадзорните лица такси. Базата и ставките за определяне на дължимите такси са регламентирани в законодателството
на съответния сектор. Ставките се актуализират по предложение на Управителния съвет на надзора на годишна база, при
което се отчитат разходите за надзор в съответния сектор и финансовите възможности на поднадзорните лица.
Люскембург
Комисията за надзор на финансовия сектор се финансира от такси, събирани от поднадзорните лица. Размерът им се
определя с акт на великия херцог.
Норвегия
Според законодателството „разходите за надзор се начисляват на институциите, които също са под надзор в началото на
календарната година“. Разходите се разпределят между различните групи институции в зависимост от степента на надзор.
С други думи необходимите средства за осъществяване на надзор по спазването на даден секторен закон се осигуряват от
съответните задължени лица, извършващи дадения вид дейност, уточняват от КФН.
Великобритания
Във Великобритания финансовият надзор се осъществява от няколко органа. Дейността на Financial Conduct Authority се
финансира изцяло от събрани от поднадзорните лица такси. Prudential Regulation Authority е част от националната банка,
като за своето финансиране също разчита на такси, събирани от поднадзорните лица. Не са налице обобщени данни за
финансирането на пенсионния регулатор (The Pensions Regulator), но от интернет страницата му се вижда, че той събира
такси от попечителите на професионалните схеми, изчислени въз основа на броя на осигурените лица в схемата към края
на предходната година.
Полша
На интернет страницата на полската Комисия за финансов надзор не е налице обобщена информация на английски език
за начина на нейното финансиране. Съгласно последния публикуван на английски език годишен отчет на надзорния орган
(за 2014 г.) неговите разходи се покриват директно от държавния бюджет, а приходите от такси от поднадзорните лица
постъпват в полската хазна.
Португалия
Органът, който осъществява надзор на пенсионните фондове и застрахователните компании, е Autoridade de Supervasio de
Seguros e Fundos de Pensoes. Той е независим и разполага с административна, финансова и управленска самостоятелност
и собствени активи.
Словакия
Надзорният орган на Словакия е Централната банка (Narodna banka Slovenska). Бюджетът ѝ е отделен от държавния и се
попълва чрез дейностите, свързани с паричната политика и инвестиционните ѝ дейности. Други източници на приходи са
таксите, заплащани от поднадзорните лица.
Финаландия
Разходите за финансов надзор във Финладния се покриват от таксите на поднадзорните лица. Само 5% от годишния размер
на разходите за финансов надзор се покриват от централната банка на страната.
Франция
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Органът, осъществяващ надзор на участниците и продуктите на финансовите пазари - L'Autorité des marchés financiers
(AMF), има персонал от около 450 души и е финансово независим благодарение на таксите и вноските, плащани от лицата
под негов надзор.
Чехия
Чешката национална банка осъществява и надзор на финансовия пазар. Този орган е създаден съгласно Конституцията на
страната. Съгласно няколко закона „Чешката национална банка поема разходите за дейността си от приходите си.
Печалбата, която генерира, се използва за попълване на резервния фонд на банката. Това важи и за други средства,
акумулиран от печалбата, които отиват за покриване на други цели в бюджетната сума. Останалата печалба се прехвърля
в държавния бюджет“. В същото време обаче приходите от глоби, наложени от Чешката национална банка, се отчитат като
приход в държавния бюджет.
Швеция
Дейността на шведския надзорен орган (Finansinspektionen) се финансира изцяло от приходи от такси, събирани от
поднадзорните лица.
√ Минималната данъчна ставка при корпоративния данък в ЕС вероятно ще е 10%
България ще спечели от единната формула за справедливо разпределение при общоевропейско данъчно
законодателство, смята евродепутат
Ще бъде трудно да се постигне единомислие между 27 министри от ЕС за минималната данъчна ставка при корпоративния
данък, но може да се стигне до решение тя да е 10%.
Това прогнозира Ален Ламасур (Франция, ЕНП), докладчик по предложението за въвеждането на обща консолидирана
основа за облагане с корпоративен данък, на дискусия, на която се обсъди предстоящото хармонизиране на данъчното
законодателство в Европейския съюз (ЕС).
В полза на конкуренцията
„Технически няма да е възможно Европейският съвет на министрите на финансите единодушно да вдигне минималната
данъчна ставка на 18%. Всички се ангажираме да не се подкопава основата от 10%“, заяви той пред експерти и
представители на бизнеса.
Паул Танг (Нидерландия) друг докладчик по предложението за въвеждане на европейска директива за обща основа за
облагане с корпоративен данък, също е на мнение, че министрите ще са склонни да приемат по-ниско ниво на
минималната данъчна ставка в ЕС, защото според него това ще създаде конкуренция между страните.
За справедливи данъци
След срещата си във финансовото министерство двамата експерти коментираха с българските представители на бизнеса
европейските директиви за хормонизиране на данъчното законодателство. Те се надяват, че по време на българското
председателство на Съвета на ЕС ще се постигне консенсус в Европейската комисия (|ЕК). Ако това обаче не се случи, те
смятат, че решение ще има през втората половина на 2018 г. по време на председателството на Австрия.
След посещението си в България специалистите от Европейския парламент (ЕП) ще посетят Румъния, Ирландия и Австрия,
които са последните страни от европейската им обиколка, за да се чуе мнението и на тези държави. Това според тях е
доказателство, че дискусията не се води само в Брюксел.
Investor.bg припомня, че в края на 2016 г. ЕК реши да поднови предложението си за обща консолидирана основа за
облагане с корпоративен данък. Предишният опит през 2011 г. не събра достатъчно подкрепа сред държавите членки, но
изглежда сега обстановката е различна.
Скандалите с Панамските документи и „Люкслийкс“ засилиха волята за данъчни реформи, като поставиха в нова светлина
предложението на Комисията за хармонизиране на данъчното облагане. Досието за хармонизиране на данъчното
законодателство сега е в ръцете на Съвета на ЕС, т.е. на лидерите на държавите членки, които трябва да вземат решение
по въпроса с единодушие.
ЕП има консултативна роля в процедурата, а докладчиците Паул Танг и Ален Ламасур са се ангажирали да проведат
поредица от срещи с цел усъвършенстване на настоящото предложение и изграждане на стратегия, която да доведе до
успешен политически компромис.
Единна формула за разпределение на печалбата
По думите на Паул Танг европейското законодателство трябва да се усъвършенства, за да се спрат вредни практики да се
краде от данъците на партньорите и да се ощетяват бъджетите на страни от ЕС.
„Трябва да се гарантира, че фирмите и и мултинационалните компании няма да се възползват от фрагментираността на
европейския пазар. Трябва нова услуга и ново предимство, за да се модернизират националните данъчни системи, които
особено в старите страни членки на ЕС са много остарели“, посочи Ален Ламасур. "Трябва да има справедливо данъчно
облагане, защото залогът е много голям – за бюджетите на страните и за целия европейски проект“, допълни той.
Експертът е убеден, че ако се направи оценка на въздействието след въвеждане на обща консолидирана основа за
облагане с корпоративен данък, България ще успее да събере повече пари от данъци. Това според него ще стане, защото
в единната формула за разпределение на печалбата от дейността на компаниите ще се разглежда реалната дейност на
фирмата и ще се преценява дали тя е от производство или от потребление.
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Budilnik
√ Евродепутати искат да накарат Facebook и Apple да плащат данъци в България
Европейски депутати се надяват да бъде постигнат консенсус за обща данъчна политика на ЕС по време на българското
Европредседателство
Искаме да въведем система, която да обвърже данъците на големите международни компании с ролята, която те играят
на различните пазари на страните членки на Европейския съюз. Това заяви френският евродепутат Ален Ламасур по време
на кръгла маса в София на тема хармонизиране на данъчното законодателство в ЕС, в която участва и холандският му
колега Паул Танг, предаде репортер на Economic.bg.
Двамата дадоха за пример американските технологични гиганти Facebook и Apple, които, въпреки че имат голям брой
потребители и клиенти на територията на ЕС, не плащат данъци в държавите членки. „Facebook има около 32 млн.
потребители във Франция, почти половината от населението, но не плаща нито евро за данъци в страната. В България има
около 3 млн. потребители на социалната мрежа, но и тук компанията не плаща нищо”, заяви Ламасур.
На срещата с евродепутатите присъстваха и представители на двете най-големи български работодателски организации –
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ).
Ламасур и Танг предлагат в ЕС да бъде въведена обща данъчна политика. След въпрос няма ли България да бъде ощетена
от хармонизиране на европейската данъчна политика, тъй като страната ни привлича чужди инвеститори с евтината си
работна ръка и сравнително нисък корпоративен данък, евродепутатите коментираха, че в настоящата ситуация страната
ни губи от това, че въпросните инвеститори плащат сравнително ниски или никакви данъци. „Сегашните данъчни системи
за корпоративни данъци (в различните държави членки – б.а.) са остарели. България не печели в тази игра, а напротив –
губите”, заяви Танг. Именно затова Европейската комисия ще се стреми да поднови предложението си за въвеждане на
обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.
Двамата европейски депутати коментираха, че се надяват по темата да бъде постигнат консенсус по време на българското
Председателство на Съвета на ЕС или най-късно през втората половина на 2018 г., когато ще е австрийското
Европредседателство.
Econ.bg
√ С 25% се увеличава вносът у нас от трети страни до септември
Вносът на България от трети страни през периода януари - септември 2017 г. се увеличава с 25% в сравнение със съответния
период на предходната година и е на стойност 15,5 млрд. лева. Това показват данните от Националния статистически
институт (НСИ). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия.
Най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите "Необработени материали, негодни за консумация - 59,9%, и
"Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" - 42,6 на сто.
Износът на България за трети страни за деветте месеца на годината бележи ръст от 15 на сто в сравнение със съответния
период на предходната година и е на стойност 13 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Руската
федерация, Китай, Сърбия, Македония и САЩ, които формират 52 на сто от износа ни за трети страни. През септември 2017
г. експортът на България за трети страни нараства с 1,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1,3
млрд. лв. Най-голям ръст в сравнение със същия период на 2016 г. е отбелязан в секторите "Артикули, класифицирани
главно според вида на материала" - 51,4%, и "Разнообразни готови продукти" - 29,6%. Спад е отчетен в секторите "Храни и
живи животни" - 8,2%, и "Минерални горива, масла и подобни продукти" - 7 на сто.
Външнотърговското ни салдо с трети страни за деветте месеца на годината е отрицателно - в размер на 2,5 млрд. лв.
Dnes.dir.bg
√ Търсят инвеститори в туризма с карта на атрактивни проекти
Общините чакат компании, които да изградят ски зони и спа центрове
Над 30 атрактивни обекта, който са събрани в специална брошура, ще бъдат представени на инвеститори. Те са включени
в Карта на инвестиционните проекти в туризма, която вече е публикувана на сайта на Министерство на туризма. В нея са
представени проекти, които могат да са атрактивни за вложители. Сред посочените има такива за развитие на ски и балнео
зони. Всяка от общините предлага различни възможности.
Предложенията за развитие на обектите в Картата на инвестиционните проекти в туризма са подкрепени от редица
преимущества на България.
Страната ни има стратегическо географско положение, с което се нарежда сред най-атрактивните 10 страни за туризъм в
Европа. И 7 от всеки 100 евро, инвестирани в България, са вложени в туризъм. Това е над средното ниво за Европейския
съюз и света, съобщават от Министерство на туризма. Освен това корпоративният данък у нас е най-ниският в ЕС, като
ставката е под тази на Румъния, Сърбия и други държави от Източна Европа, подчертават предимствата на държавата ни
за потенциални вложители от ведомството.
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Средно за последните 5 години България има два пъти по-високо увеличение на туристическите пътувания от чужбина
спрямо нивото на ЕС. За този период растежа на туризма в България надхвърля този на Турция, Италия и Франция, сочат
данните на Световния барометър за туризъм на СОТ и Министерство на културата и туризма.
Сред останалите предимства, с които Министерството на туризма ще представя държавата като атрактивна пред
чуждестранни инвеститори, са посочени 10% ставка на корпоративния данък и 10% данък общ доход, политическа
стабилност, ръст на БВП от 3.4% за 2016 г. (на пето място в Европейския съюз) и второто най-ниско съотношение държавен
дълг/БВП в рамките на ЕС.
Добрич Онлайн
√ 13 % повече са площите с пшеница спрямо миналата година
За тази година са засети 9 382 442 дка при предишна стойност от 8 300 358 дка, показват оперативни данни на
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Ръст се отчита още при ръж и тритикале, съответно с 11 % и 11,5
%.

Спад в реколтираните площи се наблюдава при ечемика и маслодайната рапица.
По оперативни данни, към 2 ноември е извършена предсеитбена подготовка на 12 933 487 дка, а дълбока оран – на 5 877
548 дка, при съответно 12 535 131 дка и 5 649 683 дка година по-рано.

Money.bg
√ Доларът губи позиции. Данъчната реформа в САЩ зацикли
Динaмиĸaтa нa ocнoвнитe cвeтoвни вaлyти - дoлap, йeнa, eвpo, фyнт cтepлинг швeйцapcĸи фpaнĸ, в пeтъĸ e близĸa дo
нyлaтa. Явнo oтcъcтвaт нoви фaĸтopи, ĸoитo мoгaт дa oĸaжaт cъщecтвeнo влияниe нa пaзapa.
B чeтвъpтъĸ aмepиĸaнcĸитe пapи пoeвтиняxa cпpямo пoвeчeтo ocнoвни вaлyти зapaди пyблиĸyвaнaтa нoвa вepcия нa
зaĸoнoпpoeĸтa зa дaнъчнaтa peфopмa в CAЩ, внeceн oт ceнaтopитe peпyблиĸaнци.
Texнитe лидepи в Ceнaтa вчepa пpeдcтaвиxa cвoитe пpeдлoжeниe пo дaнъчнaтa peфopмa, ĸoитo ce paзличaвaт c вapиaнтa
нa Дoлнaтa ĸaмapa. Toвa paзминaвaнe мoжe cъщecтвeнo дa зaбaви peaлизaциятa нa плaнa зa cъĸpaщaвaнe нa нaлoзитe и
дpyгитe пapaмeтpи нa peфopмитe.
Πpoeĸтът нa Ceнaтa oтлaгa нaмaлeниeтo нa ĸopпopaтивния дaнъĸ въpxy пeчaлбaтa oт 2018-a зa 2019 г., зaпaзвa в cилa дaнъĸa
въpxy нacлeдcтвoтo.
Πpи тoвa Гopнaтa ĸaмapa нa Koнгpeca oпpeдeля гopнaтa лeтвa зa нaлoгa въpxy дoxoдитe нa физичecĸитe лицa пo ниcĸo oт
тaзи нa ĸoнгpecмeнитe - 38,5% cpeщy 39,6%.
Дoлapът пo вcяĸa вepoятнocт щe зaвъpши тaзи ceдмицa нa минyc зapaди нeoпpeдeлeнocттa oĸoлo ocъщecтвявaнeтo нa
дaнъчнaтa peфopмa нa Tpъмп.
Oбщaтa вaлyтa cyтpинтa ce тъpгyвaшe пo $1,1646 зa eднo eвpo в cpaвнeниe c $1,1642 пpи зaĸpивaнe нa вaлyтнитe тъpгoвe в
Hю Йopĸ вчepa.
Kypcът нa дoлapa ĸъм япoнcĸaтa вaлyтa в cъщoтo вpeмe лeĸo cпaдa 113,45 йeни в cпpямo 113,47 йeни зa eдни дoлap в
чeтвъpтъĸ.
Eвpoтo днec cтpyвa пo 132,10 йeни, ĸoлĸoтo и дeн пo-paнo.
Aвcтpaлийcĸият дoлap e близo дo 4-мeceчeн минимyм, cлeд ĸaтo Peзepвнaтa бaнĸa нa Aвcтpaлия пoнижи пpoгнoзитe cи зa
инфлaциятa.
Profit.bg
√ Разочаровани инвеститори на Уолстрийт, петролът с ръст
Саудитска Арабия информира гражданите си да не пътуват до Ливан, а онези, които в момента се намират на територията
ѝ - да я напуснат възможно най-бързо.
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Новината бе достатъчна за повишение на цените на петрола до нива, невиждани в последните 2 години, поради опасения
от риск за доставките в световен мащаб.
Лекият суров петрол с доставка през декември добави 0.6%, до 57.17 долара за барел, близо цената от понеделник от 57.35
долара за барел, която бе най-високата от лятото на 2015 г.
Сортът Брент добави 0.7 на сто, до 63.93 долара за барел, отново близо до затварянето от 64.27 долара, което бе постигнато
в понеделник, или най-високата стойност от юни 2015 г. насам.
Рано днес се отчитат леки понижения от 0.28 и 0.33 на сто, до съответно 57.01 долара и 63.72 долара за барел.
Вчера сесията на Уолстрийт приключи с трицифрен спад за сините чипове, дължащ се както на понижение при Microsoft,
така и на плана за отлагане на данъчната реформа в САЩ.
Предложението на Сената е понижението на корпоративния данък от 35 на 20% да се забави до 2019 г., или с една година
повече.
Именно това разочарова голяма част от инвеститорите на Уолстрийт, тъй като по-ниските данъци, съвсем логично, биха
могли да повишат печалбите на публичните компании.
Широкият S&P 500 е повишил стойността си с около 21% след избирането на Доналд Тръмп за президент, като едно от
неговите предизборни обещания бе именно намаляването на корпоративния данък.
Решението понижи Dow Jones с 0.43 на сто, до 23 461.94 пункта, S&P 500 загуби 0.38%, до 2584.62 пункта, като с основна
тежест бяха спадовете при големите технологични компании, като Apple, Microsoft, Alphabet и Oracle. Технологичният
индекс Nasdaq загуби 0.58%, до 6750.05 пункта.
Въпреки негативната сесия, S&P 500 продължава да не познава понижение от над 0.5% вече 47 поредни дни, което не се е
случвало от 1968 г. насам.
Дали обаче тази серия ще продължи?
Индикаторът днес се търгува при съотношение от 18 на очакваните P/E (бел. ред. показателя цена/печалба) за 2018 г.,
което би било нормално при евентуално очаквано от инвеститорите намаление на корпоративния данък.
Азиатско-тихоокеанският индекс MSCI отчете първото си понижение в четвъртък за последните две седмици, с което
завърши най-дългата си положителна сесия от 2003 г. насам. Японският Nikkei 225 също губи 1.1% днес, понижавайки се от
21-годишния си връх.
Прогнозата на Европейската комисия за по-силен ръст в еврозоната през 2018 г. от настоящата година се отрази позитивно
на единната европейска валута. Еврото се търгуваше на нива от около 1.1644 за един щатски долар спрямо близо 3.5годишния си минимум, постигнат във вторник тази седмица.
Щатският долар поевтиня и спрямо японската йена - до 113.32 спрямо 114.735 йени за долар в понеделник, което е найвисокото му ниво от март насам.
Подадените заявление за помощи при безработица в САЩ се повишиха с 10 000, до 239 000, докато 4-седмичната
изгладена величина отчете нов 44-годишен минимум от 231 250.
На 31 март 1973 г. статистиката в най-голямата икономика е отчела 227 750 молби.

10

