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Дянков се отказа да пълни бюджета 
чрез по-ниски ставки за амортизация
Плащането на 
първите три дни от 
болничните няма да 
затрудни бизнеса, 
смята финансовият 
министър
Финансовият министър се 
е отказал от намерението 
си да намали ставките за 
амортизация на компютри, 
машини, съоръжения и ав-
томобили. Това  стана ясно 
след вчерашното заседание 
на Съвета за тристранно 
сътрудничество, на което бе 
обсъден проектобюджетът 
за следващата година и про-
мените в данъчните закони. 

Сметки 
за повече приходи
В Закона за корпоративно-
то подоходно облагане се 
предвиждаше ставката за 
амортизация на компютри 
и софтуер да се намали от 
50 на 30%, с което те ще се 
амортизират не за две, а за 
три години. За машини и 
съоръжения предложението 
бе за намаляване от 30 на 
20%, а за автомобили - от 
25 на 20%. Официални-
те мотиви на финансовото 

Минималната работна 
заплата остава 240 лв.
Синдикатите не 
подкрепиха бюджета 
за 2011 г.

В проектобюджета за след-
ващата година не е заложено 
увеличение на минималната 
работна заплата от 240 на 
270 лв. Това е потвърдил 
финансовият министър по 
време на заседанието на 
Съвета за тристранно съ-
трудничество.

Предложението на соци-
алния министър Тотю Мла-
денов, подкрепяно от син-
дикатите, бе минималното 
месечно възнаграждение да 
нарасне от  240 на 270 лв. 
След като е станало ясно, 
че това не може да се случи, 
синдикатите са настояли 
пред тристранката да се въ-

веде необлагаем минимум 
за доходи с размера на ми-
нималната работна заплата. 
Така нетното минимално 
възнаграждение няма да 
пада под прага на бедност, 
който за тази година е оп-
ределен на 211 лв., обясни 
Иван Кокалов, зам.-предсе-
дател на КНСБ. 

От КТ “Подкрепа” пък 
са дали предложение да 
се  възстановява ДДС на 
потребителите на опреде-
лени стоки и услуги. Целта 
е да се изкарат на светло 
обороти, които в момен-
та изобщо не се отчитат, 
заяви вицепрезидентът на 
КТ “Подкрепа” Димитър 
Манолов. Например ходе-
нето на зъболекар - срещу 
касова бележка да може 
да се възстанови ДДС на 

министерство за тази про-
мени бяха, че в условия на 
криза компаниите работят 
с намалени капацитети. На 
практика обаче, без да вди-
га данъка върху печалбата, 

министерството увеличава 
базата, върху която той се 
начислява, и така фирмите 
трябва да плащат по-висок 
налог.

Вследствие на острата ре-

акция на бизнеса в крайна 
сметка Дянков се е отказал 
да пипа амортизационните 
отчисления като начин за 
повишаване на приходите 
в бюджета. 

▶ Намаляването на ставките за амортизация щеше да ощети компаниите, които 
са правили големи инвестиции в дълготрайни активи през последните години 
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Не приемаме философията на бюджета за 2011 г., 
това е бюджет на стагнацията, чрез него се търси 
единствено орязване на разходите, а не увеличение 
на потреблението, коментира иван Кокалов от КНСБ

снимка емилия косТадинова

▶

пациентите, каза Манолов. 
Тази идея обаче не е била 
обсъждана от участниците 
в тристранката.

Без подкрепа
Двата синдиката КНСБ и 
КТ “Подкрепа” не подкре-
пиха бюджета за следва-
щата година. Не приемаме 
неговата философия, това е 
бюджет на стагнацията, чрез 
него се търси единствено 
орязване на разходите, а не 
увеличение на потреблени-
ето, коментира Кокалов. По 
сметките на синдикатите 
вследствие на замразява-
нето на заплати и пенсии 
доходите на българите през 
тази и следващата година ще 
паднат общо със 7%. Освен 
това синдикатите подобно 
на работодателските органи-
зации смятат, че заложеният 
ръст на БВП от 3.5% е твър-
де оптимистичен.

Повече прозрачност
Социалните партньори са 
получили уверение от фи-
нансовия министър, че за 
догодина ще бъдат ясно раз-
писани всички действителни 
разходи на министерствата, 
включително и на МВР. Това 
означава по-голяма прозрач-
ност, коментира Божидар 
Данев. Досега в държавните 
бюджети са били скривани 
реалните разходи на минис-
терствата, тъй като всички 
осигурителни и здравни 
вноски за техните служите-
ли се внасят като трансфер 
от държавата, а не се разпис-
ват в техните бюджети.

Мила Кисьова

дни, а през 2012 г. само 
първия ден, докато от 2013 
г. НОИ изцяло да поеме 
това обезщетение. Редно е 
фондовете да поемат изцяло 
изплащането на болнични-
те. Тази мярка изигра своята 
роля да намали злоупотре-
бите и сега, когато кризата 
започна да отшумява, не 
подкрепяме запазването й 
като постоянна мярка, каза 
Велев.

Според министър Дянков 
обаче антикризисната мяр-
ка, с която работодателите 
ще продължат да поемат 
първите три дни от бол-
ничните в размер на 70% 
от осигурителния доход, е 
печеливша и заради това 
ще остане да работи и през 
следващата година. Така се 
спестяват месечно 5 до 7 
млн. лв. по данни на НОИ и 
Министерството на труда и 
социалната политика преце-
ни, че това е добра стъпка и 
за в бъдеще и затова влезе в 
рамките на проектобюдже-
та, каза Дянков. По думите 
му българският бизнес се 
ползвал с най-ниските да-
нъци в ЕС и мярката нямало 
да го затрудни.

Мила Кисьова

Това е най-добрата новина 
за бизнеса от заседанието 
на тристранката, заявиха 
работодателските органи-
зации. Вероятно финансо-
вото министерство си е дало 
сметка, че така ще ощети 
основно компании, които 
са правили големи инвес-
тиции в дълготрайни активи 
през последните години, ко-
ментира Цветан Симеонов, 
председател на БТПП.

Хитрият ход 
с болничните 
Преглътнахме горещия 
картоф, така Божидар Да-
нев коментира решението 
на кабинета да прилага и 
догодина иначе временно 
въведената от средата на 
2010 г. мярка работодате-
лите да плащат първите 
три дни от болничните на 
своите служители. Данев  
припомни, че по подобен 
начин почти 10 години бе 
замразено намаляването 
на дела на вноската, която 
работодателите правят за 
социално осигуряване.
Финансовият министър не 
е приел предложението на 
АИКБ догодина бизнесът 
да плаща само първите два 


