
"Промените в Закона за местните данъци  
и такси дискриминират бизнеса",  
се казва в становище на БСК  

„С предлаганите промени 

на чл. 21, ал.1 в Закона за 

местните данъци и такси 

за 2010г. се създава и нова 

основа за определяне на 

такса битови отпадъци за 

фирмите - по-високата 

стойност от данъчната 

оценка и отчетната стой-

ност на активите. По такъв 

начин допълнително се 

дискриминира бизнесът и 

се увеличава несързамер-

но неговият дял в издръж-

ката на общините.”  

Това се казва в писмо на 

БСК до председателите на 

Комисията по бюджет и 

финанси към НС – Менда 

Стоянова, и на Комисията 

по регионална политика и 

местно самоуправление – 

Любен Татарски, както и 

до министрите на финан-

сите – Симеон Дянков, на 

икономиката, енергетика-

та и туризма – Трайчо 

Трайков, и на околната 

среда и водите – Нона Ка-

раджова.  

В писмото се изтъква, че от 

2001 г. БСК настоява опре-

делянето на ТБО да се 

извършва само на база и 

критерии, свързани с ко-

личество генерирани и 

третирани отпадъци, а 

обвързването с данъчната 

оценка и отчетната стой-

ност на активите, превръ-

ща ТБО във втори имущес-

твен данък.  

Освен това, според БСК, 

диференцирането на осно-

вата и ставката за гражда-

ни и за фирми е в противо-

речие и със законодател-

ните норми, според които 

размерът на таксата за 

една и съща услуга не мо-

же да бъде различен за 

различните ползватели на 

тази услуга. Таксите са 

цена за предоставена услу-

га, отразяваща необходи-

ми разходи, а не данъчен 

инструмент.  

В позицията се подчерта-

ва, още, че въведените 

непазарни принципи за 

определяне на ТБО: 

ерозират разделното 

събиране като основен 

метод с висока икономи-

ческа и еко-ефективност; 

не стимулират гражда-

ните и фирмите да нама-

ляват количеството гене-

рирани отпадъци; 

Създават се пречки в 

усвояването на средства 

от ЕС за изграждане на 

съоръжения за третира-

не на отпадъците. 

*** 

Със становището на 

БСК по предлаганите 

промени в данъчното 

законодателство (вкл. 

ЗМДТ, ЗДДС, ЗОДФЛ, 

ЗКПО, ЗАДС) можете 

да се запознаете ТУК 
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Предложения на БСК за оптимизиране на 
дейността по професионална 
квалификация на възрастни  

ма "Развитие на човешките ресурси". 

Предложенията се отнасят до: съот-

ношението цена-качество; критерии-

те за оценка на качеството на профе-

сионалното обучение оптимизиране 

на процедурите по Оперативна прог-

рама "Развитие на човешките ресур-

си". Пълният текст на документа 

можете да изтеглите ОТТУК. 

БСК внесе на вниманието на експер-

тната група към Националния кон-

султативен съвет за професионална 

квалификация на работната сила 

(НКСПКРС) предложения относно 

оптимизиране на дейности па про-

фесионална квалификация на въз-

растни, организирани от АЗ в рам-

ките на НПДЗ и Оперативна програ-
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Становище на БСК относно проекта на  
Закон за агенциите за временна заетост  

съвет за тристранно сътрудничество, 

г-н Тотю Младенов – министър на 

труда и социалната политика, и г-жа 

Емилия Масларова – председател на 

парламентарната Комисия по труда 

и социалната политика. ОЩЕ 

менна заетост, приемащите пред-

приятия и работниците и служите-

лите”. Това се казва в становище на 

БСК, изпратено на вниманието на г-

н Симеон Дянков, в качеството му 

на председател на Националния 

„БСК подкрепя внесеният законоп-

роект, с който се насърчава гъвкаво-

стта и сигурността на пазара на тру-

да, създава се законова основа за 

регулиране на тристранните отно-

шения между предприятията за вре-

Божидар Данев: През 2010 година се очаква  
много сериозен срив на пазара на труда  

Той посочи, че най-уязвими са мла-

дите хора до 24 -29 години и че соче-

ното равнище на безработицата от 

7,62% далеч не отговаря на реалното 

състояние на пазара на труда. ОЩЕ 

ша година на пазара на труда това 

не е 2009, а 2010 година. Това каза 

Божидар Данев по време на между-

народна конференция „Работните 

места и кризата – ответните дейст-

вия на Европа чрез политиките”. 

През 2010 година очакваме много 

сериозен срив на пазара на труда, 

който ще бъде засилен от антикризи-

сните мерки на правителството, а 

именно съкращението на 15% от ад-

министрацията. Ако говорим за ло-

БСК провежда обучение и тестване на  
европейски продукт за сертифициране по ЗБУТ  

електронното обучение, могат да ни 

потърсят за информация в БСК. За 

контакт: БСК, Център за междуна-

родни организации и програми 

ул. Алабин 16-20, 1000 София, Тел. 

(02) 987 09 91, 93 209 22, 93 209 33, 

Ф а к с  ( 0 2 )  9 8 7  2 6  0 4 

e - m a i l :  m a r t i n @ b i a - b g . c o m ; 

branimir@bia-bg.com 

Основна цел на обучението е подго-

товка за придобиване на сертифика-

та “VCA за основи на безопасността”, 

който има степен на задължителност 

за работниците в някои европейски 

страни.  

Фирми и организации, които имат 

интерес към проекта и тестване на 

БСК изпълнява европейския проект 

SAFESTART за електронно обучение 

по основи на безопасността при рабо-

та. Проектът се осъществява в рам-

ките на програма „Леонардо да Вин-

чи” на ЕС. Курсът е изцяло мулти-

медиен и интерактивен с илюстра-

ции, анимации, тестове и озвучен с 

дикторски глас.  

НАКРАТКО: 

 Съюзът на пивоварите в Бълга-

рия благодари на БСК за оказана 

подкрепа на европейско ниво. 

ОЩЕ  

ната политика благодари на БСК 

за партньорството при договаря-

нето на минималните осигури-

телни прагове за 2010 г.  ОЩЕ 

 Информационната система за 

български предприятия (BEIS) 

навършва 12 години ОЩЕ 

 Министърът на труда и социал-
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БСК подкрепя  

намерението  на 

правителството 

да остави  ниски 

ставките на осно-

вните преки да-

нъци, както и 

засилването на 

контрола и съби-

раемостта. Това се казва в позиция 

на БСК за проектобюджета за 2010 

година, внесена в Националния съ-

вет за тристранно сътрудничество. 

БСК намира за твърде оптимистич-

ни очакванията за спад на икономи-

ката ни с 2% за следващата година, 

както и че размерът на чуждестран-

ните инвестиции ще достигне 3,3 

млрд. евро или 10,2% от БВП. Спо-

ред БСК, 6,1% от БВП, от които 3,1% 

от ЕС, предвидени в бюджета за 

следващата година, при 7% по прог-

рамата за 2009, е опасно за бъдещето 

на икономиката. Според БСК, това 

намалява възможностите за инвес-

тиции, развитие на инфраструктура-

та и стимулиране на работодателите 

в условия на криза и намалено вън-

шно търсене.  

БСК изказва несъгласие и с увели-

чаването на акциза на тока за бизне-

са. Според камарата, по този начин 

се засилва косвеното субсидиране на 

потребителите на електроенергия 

ниско напрежение и топлоенергия-

та, поради липсата на пазарни 

принципи при ценообразуването. 

В позицията на БСК се иска от нача-

лото на 2010 г. държавните служите-

ли да внасят, както всички останали 

осигурени лица, осигурителни внос-

ки за сметка на получаваното от тях 

възнаграждение.  

Според камарата електронизацията 

на всички дейности на правителс-

твото и местната власт ще увеличи 

събираемостта на приходите в хазна-

та, ще ускори паричните потоци, ще 

ограничи корупцията и ще повиши 

доверието на чуждите инвеститори в 

българската икономика.  

С пълния текст на позицията 

можете да се запознаете ТУК. 

Становище на БСК по проекта на  
Закон за държавния бюджет за 2010 г.  

Можем да се възползваме от европомощ 
заради редуциране на емисии СО2  

Процедурата по ОВОС се намалява с един месец  

1 милиард евро годишна финансова 

подкрепа може да получи България 

от ЕС, заради редуциране на емиси-

ите въглероден двуокис, които отде-

ля. Това каза заместник-министърът 

на околната среда и водите Ивелина 

Василева.  

България е в позицията да се въз-

ползва от финансовата подкрепа, 

която се осигурява по европейските 

механизми в тази област, каза още 

Василева „Емисиите, които се отде-

лят от предприятията в България, 

са по-ниски от нивото, което е зало-

жено като стартово. Това ще бъде 

сума, която ще бъде разпределяна 

между операторите”, допълни тя. 

Василева се нае в края на ноември 

да представи пред общините готова 

концепция за разпределяне на сред-

ствата по Оперативна програма 

„Околна среда”. Тя ще обхваща сек-

тор отпадъци и воден сектор. Идеята 

ни е да преминем към директно пре-

доставяне на средства за приоритет-

ните обекти. Това е решение, което 

трябва да бъде одобрено от монито-

рингов комитет на оперативната 

програма. Регионалните депа също 

са приоритет и нашата цел е да из-

градим 23-те регионални депа, за да 

се доизгради националната система, 

каза тя. Василева припомни, че око-

ло 300 млн. лв. ще бъдат осигурени 

от националния бюджет за дофинан-

сиране на инсталации за предвари-

телно третиране на отпадъците на 

изградени депа и за закриване на 

съществуващи такива. 

ни терени да участва само МОСВ. В 

закона за водите отпадат два режи-

ма - регистрационният за експерти, 

които трябва да извършват хидроге-

оложки проучвания, и лицензионни-

ят режим за фирми, които извърш-

ват също хидрогеоложки проучвания 

и проекти за сондажи. 

Предвиждат се промени, свързани с 

предоставянето на обществеността 

на своевременна информация за 

показателите на различните елемен-

ти на околната среда.  

Целта е да се осъществи по-

внимателен преглед от компетент-

ните органи върху тях, обясни мини-

стърът. 

Правителството предлага отпадане 

на регистрационния режим за екс-

пертите по ОВОС, както и отпадане-

то на МОСВ от съгласувателната 

процедура за концесии, предлагани 

от общините, което е допълнително 

затруднение за местната власт. Пра-

вителството предлага също в проце-

дурата за рекултивация на наруше-

Правителството одобри промени в 

две наредби и предложи на Народ-

ното събрание да приеме изменения 

в Закона за околната среда, с които 

процедурата по оценка на въздейст-

вието върху околната среда /ОВОС/ 

ще се намали с 1 месец.  

Прието е и намаляване на срока за 

произнасяне от компетентния орган 

с решение по ОВОС от три месеца на 

45 дни. Удължава се обаче от 14 на 

30 дни процедурата по оценка на 

качеството на докладите по ОВОС. 

http://bia-bg.com/language/bg/uploads/files/news__2__files/bulgarian_industrial_association_news_1256561690_Budget_2010_BSK-v003%20.pdf


ДО  

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ,  

БРАНШОВИ И РЕГИОНАЛНИ АСОЦИАЦИИ  

 

Уважаеми колеги, 

БСК многократно е настоявала определянето на такса битови отпадъци (ТБО) да се извършва само на 

база и критерии, свързани с количество генерирани и третирани отпадъци. Следва да се преустанови 

използването на отчетната стойност на дълготрайните материални активи и данъчна оценка на имотите 

на фирмите, като основа за определяне на дължими суми. 

С настоящето се обръщаме за подкрепа на приложените позиции на БСК за промяна в правната уредба 

и практика при определяне и заплащане на ТБО, като предоставите информация за извършените пла-

щания по ТБО за 2008г. и друга свързана информация, включена в приложената таблица. 

Получената информация ще бъде третирана конфиденциално, като няма да бъдат разпространявани 

индивидуализирани данни за отделни фирми. 

Срок за подаване на мнение: 30.11.2009г.  

Моля, вижте прикачените файлове ТУК 

  

Подготвен е проект на директива на Европейския парламент и Европейския съвет относно емисиите от 

промишлеността. Предвижда се промяна на степента на десулфуризация на отпадъчните газове от 94 

на 96%. Очакваме вашите предложения. E-mail: ios@bia-bg.com . ОЩЕ 
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 Кризата свила производството на 

мебели с 40%, това съобщи пред-

седателят на Браншовата камара 

на мебелната и дървообработва-

щата промишленост Калин Си-

меонов. ОЩЕ 

 Асоциация на индустриалния 

капитал в България: България е 

на път да убие индустрията си  

Цените на хляба в страната се 

изравняват, консумацията нама-

лява. ОЩЕ  

 Има тенденция за изравняване 

на цените на хляба на територия-

та на страната. Това каза предсе-

дателят на Браншовата камара 

на индустриалните хлебопроиз-

водители и сладкари в България 

Борис Инчев.  ОЩЕ 
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Новини от BUSINESSEUROPE: 

БСК работен документ относно 

позицията си във връзка с бъде-

щето на транспортната политика 

на  Европейския съюз.  ОЩЕ 

 BUSINESSEUROPE изпрати в 

Българска стопанска камара пос-

ледната версия на работен доку-

мент относно позицията си по 

отношение развитието на клъсте-

рите в Европейския съюз.  ОЩЕ 

Лисабон". ОЩЕ 

 BUSINESSEUROPE изпрати в 

БСК работен документ отразя-

ващ отделните направления в 

дейността и политиката на рабо-

тодателските организации, чле-

нуващи в нея, относно провежда-

нето на социалния диалог на сек-

торно ниво. ОЩЕ 

 BUSINESSEUROPE изпрати в 

 На пресконференция BUSI-

NESSEUROPE представи брошу-

ра „Иновации” . ОЩЕ 

 Позиция на BUSINESSEUROPE 

относно преразглеждане на пра-

вилата, приложими към верти-

калните споразумения.. ОЩЕ 

 BUSINESSEUROPE: Ирланското 

"ДА" - една стъпка по-близо до 

ратификацията на Договора от 

Новини от браншовите организации: 

BIA Newsletter 

Новини от институциите: 

 Закриват Държавната агенция 

по туризъм . ОЩЕ 

 Предлагат законови промени за 

повишаване събираемостта на 

данъците. ОЩЕ  

 Процедурата по ОВОС се нама-

лява с един месец. ОЩЕ 

 Предлагат промени в Закона за 

опазване на околната среда и 

водите. ОЩЕ 

 Правителството прие промените 

в данъчното законодателство  

Трайков към общините: Помагай-

те на бизнеса. ОЩЕ  

 Клетва като шеф на БНБ положи 

Иван Искров. ОЩЕ  

 Новият подуправител на БНБ 

положи клетва. ОЩЕ  

 Обезглавиха Агенцията по впис-

ванията. ОЩЕ  

 Държавните ведомства минават 

на електронно разплащане  

БФБ прие кодекса за корпоратив-

но управление. ОЩЕ 

 Сменят ръководството на Здрав-

ната каса. ОЩЕ  

 Парламентът прие на второ чете-

не промени в Закона за подпома-

гане на земеделските производи-

тели. ОЩЕ  

Стартира проектът LUDUS.  

различните дейности. Сред партньо-

рите по проекта е и БСК. 

Цел на проекта LUDUS (от латинс-

ки: “игра”), който се съфинансира от 

Европейския фонд за регионално 

развитие, е създаването на Европей-

ска мрежа за трансфер на знания и 

разпространение на най-добри прак-

тики в иновационната област на се-

риозните игри.  ОЩЕ 

20 участници от осем партньора, от 

шест страни от югоизточния регион 

на Европа, дадоха старт на 3-

годишния проект LUDUS, който ще 

продължи от 1 май 2009 г. до 30 ап-

рил 2012 година. Участниците нап-

равиха своята първа среща през ме-

сец юни в Янина, Гърция, където 

обсъдиха общата процедура за рабо-

та по проекта и изпълнението на 
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 Бюджет 2010 на ЕС: повече сред-

ства за плана за възстановяване 

и млечния фонд. ОЩЕ 

 Европарламенът поиска 1.5 
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 Застрахователният сектор отчита 

спад от 2.1% . ОЩЕ 

 Безработицата достигна 8,03 % . 

ОЩЕ 

 За януари-август вносът пада с 

35%, износът с 30%. ПЧИ по-

малко с над 2.5 млрд. евро. ОЩЕ 

 НЦИОМ: Условията за правене 

на бизнес у нас все по-лоши. 

ОЩЕ  

 545.71 лв. е осигурителният до-

ход за август .  ОЩЕ 

 Доходите нараснали с 6.3% през 

август на годишна база, разходи-

те – с 3.5% . ОЩЕ 

 Минус 0.1 % инфлация от нача-

лото на годината досега. ОЩЕ 

 Приходите от продажби през ав-

густ падат с 19% на годишна ба-

за. ОЩЕ 

 Строителството с неочаквано го-

лям спад за август . ОЩЕ 

 Спад на вноса с 35% и с над 30% 

на износа за първите седем месе-

ца на годината. ОЩЕ 
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млрд. евро за излизане от криза-

та. ОЩЕ 

 Фермери извоюваха 280 млн. 

евро. ОЩЕ 

 Готвим нова стратегия за влиза-

не в ЕРМ 2.  ОЩЕ 

 ЕК ни отправи екопредупрежде-

ния.  ОЩЕ 

 Силното евро заплаха за иконо-

мическото възстановяване на 

еврозоната. ОЩЕ 

 ЕС търси 50 млрд. за екоенер-

гия . ОЩЕ 

 Дефицитът по текущата сметка 

на ЕС излезе под първоначални-

те прогнози.  ОЩЕ 

 Спад на вноса и на износа в евро-

зоната и в ЕС през август . ОЩЕ 

 Дефлацията в еврозоната пак се 

задълбочава. ОЩЕ 

 БВП на еврозоната за Q2 се сви-

ва с 0.2%, а на ЕС с 0.3 %. ОЩЕ 

 Безработицата в еврозоната дос-

тигна най-високото си ниво от 

март 1999 година. ОЩЕ 

 Ръст на промишленото производ-

ство в еврозоната и в ЕС през 

август . ОЩЕ 

 България сред страните от ЕС с 

най-голямо понижение на цените 

на производител . ОЩЕ 

 МВФ: Световната икономика ще 

отбележи по-висок ръст от очаква-

ното. ОЩЕ 

 Световната банка предвижда мно-

г о  н е с и г у р н а  2 0 1 0  г .  

Лошите кредити у нас могат да 

стигнат до 20%, смятат икономис-

ти от БАН. ОЩЕ 

 ЕБВР: БВП на бившия соцлагер 

ще се свие с 6.3% през 2009 г.  

България сред най-стабилните 

икономики в ЕС, според доклад 

на Европейската комисия . ОЩЕ 

 БИК „Капиталов пазар” (100 % 

собственост на БСК) предста-

ви последните си секторни 

анализи за второто тримесе-

чие на 2009 г. : 

Външната търговия с вина про-

дължава да върви надолу 

Износът на месо нарасна 2 пъти 

Вносът на консерви продължава 

да заменя българското производс-

тво 

Външната търговия с минерални 

горива се свива 

Вносът на дърво падна наполови-

на 

Мебелната промишленост ударе-

на сериозно от кризата 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 2 ноември: Изложение за франчайзинг. ОЩЕ 

 19 ноември: “Мениджмънт и промени: Ефективни инструменти за управление на хора”.  ОЩЕ 

 25 ноември, Москва: ФОРУМ – ИЗЛОЖЕНИЕ „СОЧИ НА СТАРТА”. ОЩЕ 

 8 декември, Лондон: Азербайджанска инвестиционна конференция. ОЩЕ  

 М. Май 2010 г.: Мениджъри от ЕС, включително и българи, могат да се обучават в Китай .  

Срок за записване -  7 януари 2010 г.  ОЩЕ 

 13 януари 2010 г.: Международно земеделско изложение, Тел Авив, Израел . ОЩЕ 

 2 февруари 2010 г.: MIDDLE EAST EXCLUSIVE изложение в Дубай. ОЩЕ 

 11 февруари 2010 г.: Gulf Bike Expo. в Дубай. ОЩЕ 

 22 февруари 2010 г.: Тренинг курс за мениджъри от ЕС в Япония. Срок за заявки - 10 декември!  ОЩЕ 

 24 май 2010 г.: Arabian Construction week в Абу Даби. ОЩЕ 

София 1000, ул. Алабин 16-20 
БСК е неправителствена организация, учредена на 

25 април 1980 г. Камарата е призната за представи-

телна на национално ниво работодателска органи-

зация, съгласно Кодекса на труда. 

БСК е единствената българска бизнес организация, 

член на Конфедерацията на европейския бизнес - 

BUSINESSEUROPE, чрез която представлява интере-

сите на българските фирми и работодатели на ев-

ропейско ниво. 

В БСК членуват повече от 40 000 юридически лица, 

сред които над 25 000 търговски дружества, Цент-

ралният кооперативен съюз, Централният съюз на 

трудовопроизводителните кооперации, Асоциацията 

на индустриалния капитал в България, Съветът на 

българските аграрни организации, Конфедерация 

„Съюз на българската индустрия”, Българската ака-

демия на науките, университети и научно-

технически съюзи. Структурата на БСК включва 113 

браншови работодателски организации (32 от които 

членуват в съответните европейски браншови стру-

ктури), 26 регионални организации и 105 общински 

сдружения и местни органи. 

Българска стопанска камара - 
съюз на българския бизнес 

тел. 02/ 932 09 11 

факс: 02/ 987 26 04 

e-mail: office@bia-bg.com 

Пресцентър: pr@bia-bg.com, 02/ 932 09 28 
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