Информация
от заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж
към министъра на икономиката
състояло се на 27.05.2015 г., от 16.00 часа, в сградата на Министерството на
икономиката, ул. „Славянска” № 8, голяма зала.
Днес, 27.05.2015 г., се проведе 18-тото заседание на Консултативния съвет за
индустриална стабилност и растеж към министъра на икономиката, наричан понататък „Съвета”, на което присъстваха:
Заместник-председател: Любен Петров - заместник- министър на икономиката;
Заместник-председател: Константин Стаменов - председател на УС
Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК);

на

Членове на Съвета и представители на Министерството на финансите и на
Национална агенция по приходите (НАП):
Людмила Петкова
Васил Панов
Катя Гущерска
Галя Ючорманска
Лъчезар Цоцорков
Илиана Йосифова
Политими Паунова
Румен Цонев

Иван Мичев
Румен Радев
Цветан Симеонов
Иван Куков
Камен Колев
Лилия Смедарчина
Илия Келешев
Теодора Борисова

директор на дирекция „Данъчна политика” МФ
директор на дирекция „Контрол” ЦУ на Национална
агенция по приходите (НАП)
главен експерт, дирекция „Данъчно-осигурителна
методология“, ЦУ на НАП
главен юрисконсулт, дирекция „Данъчно-осигурителна
методология“, ЦУ на НАП
Председател на УС на Българска минно-геоложка
камара
представител на Аурубис България
изпълнителен директор на Българската асоциация на
металургичната индустрия (БАМИ)
главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД и член
на УС на БАМИ
член на управителния орган на Биовет АД
заместник-председател на АИКБ
Председател на Българска търговско-промишлена
палата (БТПП)
представител на Българска асоциация на
електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)
заместник-председател на Българска стопанска камара
(БСК)
заместник-председател на Федерация на научно
техническите съюзи в България (ФНТС);
Председател на Българска браншова камарамашиностроене (ББКМ);
представител на Българска камара на химическата
промишленост (БКХП)
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Валентин Груев
Димчо Андреев
Илияна
Антонова

Хаджийска-

Директор на дирекция „Индустриални отношение и
управление на държавното участие”
гл. експерт в дирекция „Икономически политики за
насърчаване”(ИПН) и член на секретариата съвета, МИ
гл. експерт отдел „НИИП”, дирекция „ИПН” и член на
секретариата на съвета, МИ

Заседанието беше открито и ръководено от заместник-министър Любен Петров с
подкрепата на г-н Константин Стаменов. Гласувано беше предложението за дневния
ред, включващ следните точки:
1. Обсъждане на предложение от бизнес организации за изменение на Наредба –
Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез
фискални устройства - докладват: представители на бизнес организациите и
представители на МФ и НАП (г-жа Людмила Петкова, директор дирекция „Данъчна
политика” и г-н Васил Панов – директор на дирекция „Контрол“ ЦУ на НАП).
2. Информация относно:
a. проведена среща с председателя на КЕВР г-н Иван Иванов – докладва г-н
Константин Стаменов;
b. сформираната работна група по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с
разходите за енергия от възобновяеми източници - докладва г-н Константин
Стаменов и представител на МЕ;
3. Представяне на политиката на МИ за статута, функциите и перспективата за
развитие на Пловдивския панаир с оглед ползване на инфраструктурата и сградния
фонд от различни бизнес проекти;
4.
Информация
относно
разработената
програма
за
повишаване
на
конкурентоспособността на националната икономика – докладва г-н Лъчезар
Цоцорков, Председател на УС на БМГК;
5. Разни
Постъпи предложение от заместник-министър Любен Петров, предвид поет
ангажимент за явяване в НС в 17 ч, за промяна реда на обсъждане на точките от
дневния ред, като беше гласувано заседанието да стартира с информацията по т. 4.
Г-н Цоцорков предостави на вниманието на министъра на икономиката
разработената програма за повишаване на конкурентоспособността на националната
икономика.
Г-н Келешев предложи разработената Програма да се разисква на заседание на
Националния
икономически
съвет,
където
освен
ръководителите
на
работодателските организации участват и заместник-министри, отговорни за
икономическата политика на страната.
По т. 1 от дневния ред изказване направи представителя на „Аурубис България”
г-жа Илиана Йосифова, която изтъкна следните аргументи за необходимостта от
отпадането на чл. 3, ал. 14 от проекта за изменение на Наредба – Н-18/ 2006г. за
регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства,
както следва:
Непредвидени значителни непроизводствени разходи за закупуване и монтирание на
необходимите нивомерни системи и фискални устройства (по тяхно проучване
инвестицията ще струва над 250 000 евро без калкулация за спирането на
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производството), технологична невъзможност предвид непрекъснатия цикъл на
производство (за отделни инсталации от 5 до 8 год.), огромни финансови загуби за
предприятието, както и за държавата (от спиране на производствения процес за
определен период от време, възможност за предизвикване на значителни
екологични щети). Категорично настояват за продължаване на досега действащия
уведомителен режим.
Г-н Камен Колев защити позицията на бизнеса, въпреки че не е бил подробно
запознат с тези предложения предварително. Не е справедливо да се прехвърля
тежестта върху производителите, като държавата не може да се справи с контрола
упражняван върху търговците на горива.
Г-жа Политими Паунова поясни, че предвидените в Наредбата изисквания не трябва
да се отнасят за производствените предприятия, които не се занимават с продажба
на горива, а използват тези горива единствено за производствени нужди. Тези
горивата се закупуват само от лицензирани данъчни складове. Невъзможно е
металургичните предприятия да инсталират такива фискални устройства. Всеки
производител изключително стриктно следи потреблението и наличното количество
на горивата ежедневно, тъй като този разход е част от производствената
себестойност на продукцията.
От изказването на г-жа Людмила Петкова стана ясно, че от 2013 г. е въведена
система за контрол на движението на горивата, като всички доставчици и
ползватели предоставят данни в НАП. След направен анализ се оказва че за около
30% от употребените горива не е внесен акциз. Предвидените промени в Наредбата
не изискват (задължават) закупуването на нови нивомерни системи, а само да се
инсталират фискални устройства към сега съществуващите уреди. Изразена беше
готовност за намиране на решение, което в значителна степен да удовлетвори и
двете страни.
Г-н Панов разясни, че с промените в Наредбата се цели на входа на
производствения обект да се монтират изискуемите устройства. В НАП са наясно, че
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) трудно се
съгласява да сертифицира старите уреди. Необходимо е с общи усилия да се реши
проблема.
В дебата се включи и г-н Симеонов, който заяви, че не може без да е направена
оценка на въздействието да се предлага проект на нормативен акт. Задължително е
Агенция митници и НАП да засилят контрола върху производителите на горива и
акцизните складове, и да не се прехвърля тежестта върху фирмите. Да се засили
контрола на входа на горивата
Г-н Цоцорков попита какви са европейските практики по този казус. Да не се
сравняват търговците на горива с производителите, които ползват тези горива за
производствените си процеси. Няма яснота на кои резервоари следва да се
монтрират нивомерни системи, когато едно и също гориво протича през различни
резервоари (такива за съхранение и буферни) като част от автоматизираната
промишлена система за подаване на горива.
Г-н Келешев отбеляза че е очевидно укриването от години на големи количества
горива и НАП прави усилия да контролира тези количества с невнесен акциз.
Отправен беше призив за по-активно участие на ДАМТН при решаване на този
проблем.
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Г-жа Петкова отговори на въпроса на г-н Цоцорков казвайки, че съществува
европейска практика всички данни за движението на горивата да се движат в
информационна система. Всяка държава членка определя начина на контрол,
самостоятелно.
Г-жа Лилия Смедарчина също защити позицията на бизнеса за необходимостта от
отпадането на чл. 3, ал. 14 от проекта за изменение на Наредба – Н-18/ 2006г.,
предвид това, че предприятията от базовата индустрия са крайни потребители, не
извършват продажби и отчитат разходите си по технологичната верига за всички
горива, тъй като този разход е част от производствената себестойност на
продукцията.
В изказването си г-н Радев категорично настоя в кратък срок МФ и НАП да направят
„оценка на въздействието” като се вземе предвид и становището на Съвета. При
изготвяне на предварителната оценка на въздействие на промените в Наредбата да
бъдат взети предвид изказаните становища от членовете на Съвета.
Г-н Симеонов попита представителите на МФ какво целят и какво констатират като
задължават производителите да инсталират нивомерни системи?
В изказването си г-н Румен Цонев напомни, че резервоарите в металургичните и
химическите предприятия са със сложни геометрични форми и възможността да се
монтира нивомерна система на тези резервоари е под съмнение. Инсталирането на
такива системи би било много сложен технически проблем, като от друга страна от
съществуващите нивомери не всички отговарят на изискванията на закона.
Г-н Иван Мичев зададе въпроса дали така наречения „данъчен терминал” който по
изчисления на ДАМТН ще струва около 100 лв, е манипулируем, и ако е какво
печели НАП?
Заместник-министър Любен Петров призова да се намери работеща формула за
решаване на този въпрос и апелира представителите на МФ баланса да не става за
сметка на индустрията.
Г-н Цоцорков призова представителите на МФ и НАП да посетят двете най-големи
металургични предприятия КЦМ АД и Аурубис и на място да се запознаят с
възможността да бъдат инсталирани такива фискални устройства.
В изказването си г-н Минков приветства мерките на Правителството за намаляване
на сивата икономика, за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и
акцизи. Предложението му включваше задължително участие на ДАМТН при
последваща оценка на въздействието.
Г-н Стаменов също се изказа в подкрепа на създаване на работна група за
извършване на оценка на въздействието.
Г-жа Людмила Петкова се ангажира да организира среща в МФ с представители на
бизнеса, НАП и ДАМТН, на която да бъде намерено приемливо решение за страните.
Ще уведоми писмено Секретариата на Съвета относно детайлите по организиране на
срещата в МФ, за последващо информиране на членовете на Съвета.
По т. 3 от дневния ред – г-н Валентин Груев подробно запозна членовете на
Съвета със статута, разпределение на участието в дружеството и с финансовите
показатели към момента. Пловдивският панаир е включен в програмата на
Правителството за приватизация.
Представителите на бизнеса в лицето на г-н Минков, г-н Цоцорков и г-н Стаменов,
г-н Келешев и г-н Радев, изразиха своята загриженост и подчертаха интереса на
индустрията от запазване на Пловдивския панаир и неговото развитие. Г-н Минков и
г-н Цоцорков изразиха и своите виждания как би трябвало да действа
Министерството на икономиката при създалата се ситуация.
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Извън дневния ред членовете на Съвета обсъдиха изготвянето на съвместна
позиция отчитаща интересите на всички индустрии, които ще бъдат засегнати от
повишаването на компонентата цена „задължение към обществото“ и мерките които
е необходимо да бъдат предприети от тяхна страна.

Консултативният съвет за индустриална стабилност и
растеж към министъра на икономиката
РЕШИ:
По точка 1 от дневния ред - „Обсъждане на предложение от бизнес организации
за изменение на Наредба – Н-18 от 2006г. за регистриране и отчитане на продажби
в търговски обекти чрез фискални устройства”.
Министерството на финансите и НАП да организират в кратък срок среща с
представители на бизнеса и ДАМТН, на която да се обсъдят проблемите,
последиците и възможностите за прилагане на промените в Наредбата за
предприятия, които ползват горива за технологични нужди, с цел намиране на
приемливо за страните решение. Поканата за участие на представители на бизнесорганизациите, настояващи за изменение/отпадане на чл.3 ал.14 от Наредбата ще
бъде изпратена писмено от МФ (г-жа Л.Петкова) до Секретариата на Съвета към МИ.
Следващото редовно заседание на Съвета да се проведе на 24 юни (последната
сряда от месеца).

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:
................................................
/Любен Петров/

Съгласувал:
ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:
................................................
/Константин Стаменов/
Изготвили:
Секретариат на съвета от страна на МИ:
/Илияна Хаджийска-Антонова
Димчо Андреев/
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