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АКЦЕНТИ 

  

� Съветът прие Решение, с което прекрати процедурата 

по прекомерен дефицит за Германия и България, 

които са намалили своя дефицит под референтната за 

ЕС стойност от 3% от БВП. През 2010 г. България нама-

ли бюджетния дефицит до 3.1% от БВП и до 2.1% за 

2011 г. Европейската комисия прогнозира намаля-

ването на дефицита на страната да продължи до 

1.9% от БВП през 2012 г. и до 1.7% за 2013 г.; 

� Съветът одобри проект на препоръки към всички дър-

жави членки относно икономическите политики, изло-

жени в техните Национални програми за реформи и 

проектостановища относно фискалните политики, пред-

ставени в програмите за стабилност и конвергентните 

програми. Той одобри също проект на препоръка за ев-

розоната като цяло. Препоръките ще бъдат разгледани 

по време на Европейския съвет и ще бъдат приети през 

юли в рамките на тазгодишния Европейски семестър. 

България изрази несъгласие с две от препоръките 

и внесе декларация към протокола на Съвета. 

� Беше одобрено Решение за прекратяване спирането на 

поети бюджетни задължения към Унгария по линия на 

Кохезионния фонд. Въпреки това процедурата по пре-

комерен дефицит все още остава отворена; 

� Съветът разгледа докладите за 2012 г. на Комисията и 

Европейската централна банка за оценка на готовността 

на държавите-членки с дерогация за въвеждане на ев-

рото. Прегледът показва, че на този етап България 

покрива числовите критерии за конвергенция. 

 

�  Съветът също така одобри:  

� доклад по данъчни въпроси, съгласно заклю-

ченията на Европейския съвет от месец март. 

В допълнение, беше одобрен доклад по да-

нъчни въпроси в рамките на Пакта Евро плюс; 

� Заключение относно прилагането на Кодекса 

за поведение за данъчно облагане, който це-

ли избягване на ситуации на вредни данъчни 

практики в ЕС при облагането на юридически 

лица; 

� Заключение относно на Единния пазар за ус-

луги. 
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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

На първо място, Съветът прие Решение за прекратяване 

на процедурата по прекомерен дефицит за Германия и 

България, потвърждавайки по този начин, че двете държа-

ви са намалили своя дефицит под референтната стойност fj 

3% от БВП.   

През 2010 г. България намали бюджетния дефицит до 3.1% 

от БВП и до 2.1% за 2011 г. Европейската комисия прог-

нозира намаляването на дефицита на страната да продължи 

до 1.9% от БВП през 2012 г. и до 1.7% за 2013 г. 

Финансовите министри на ЕС отчетоха, че прекомер-

ният дефицит на България е коригиран.  

Съветът прие Решение за прекратяване спирането на поети-

те ангажименти за Унгария по линия на Кохезионния фонд 

въз основа на оценка на Комисията за предприетите от ун-

гарското правителство действия за коригиране на прекомер-

ния дефицит. 

Съветът счита, че страната е предприела необходимите мер-

ки за коригиране на дефицита за 2012 г., в отговор на прие-

тата към страната Препоръка на 13 Март 2012 г. 

В рамките на тазгодишния Европейски семестър Съветът 

одобри: 

- Проект на Препоръки към всяка държава-членка 

относно икономическите политики, изложени в 

техните Национални програми за реформи. 

- Проектостановища относно фискалните полити-

ки, очертани в Програмите за стабилност и Кон-

вергентните програми (ПСКП) на държавите 

членки;  

- Проект на Препоръка относно икономическите 

политики на държавите-членки от Еврозоната.  

България изрази несъгласие и предложи прецизиране 

на текстовете по препоръки 3 и 5 с аргумента, че не са 

достатъчно конкретни и измерими, поради което ще 

бъде трудно отчитането на изпълнението им през 

следващата година. Страната ни внесе декларация към 

протокола на Съвета с предложените изменения в тек-

ста на препоръките. 
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Комисията предвижда бюджетният дефицит на Унгария да 

достигне стойности от 2.5% от БВП за 2012 г. и да се задър-

жи под референтните за ЕС 3% от БВП за 2013 г. Въпреки 

това процедурата по прекомерен дефицит остава открита.  

На второ място, на заседанието на Съвет ЕКОФИН бяха 

представени докладите за 2012 г. на Комисията и Европейс-

ката централна банка за оценка на готовността на държави-

те-членки с дерогация за въвеждане на еврото. 

Прегледът показва, че на този етап България покрива 

числовите критерии за конвергенция, а именно: 

- Ценова стабилност - съгласно данните за пе-

риода април 2011 г. – март 2012 г. референтни-

ят процент възлиза на 3.1%. За последните 12 м. 

до март 2012 г. нивото на инфлация в България 

е 2.7%, т.е под референтната стойност. Бълга-

рия изпълнява този критерий за първи път от 

нейното присъединяване към ЕС през 2007 г.  

- Публични финанси – България приведе, в ус-

тановения от Съвета срок до 2011 г., бюджетния 

си дефицит под референтната стойност от 3% по 

устойчив и надежден начин. Бюджетният дефи-

цит спадна до 3.1% през 2010 г., а през 2011 г. 

достигна до ниво 2.1%. В допълнение, държав-

ният дълг през 2011 г. възлиза на 16.3% от БВП; 

- Валутен курс - поради наличието на система на 

паричен съвет (валутен борд), българският лев 

се запазва напълно стабилен спрямо еврото. 

- Дългосрочен лихвен процент – дългосрочни-

ят лихвен процент, базиран на доходността на 

10 г. ДЦК за едногодишен период, търгувани на 

вторичния пазар (до март 2012 г.), е 5.3% или с 

50 базисни точки под референтната стойност от 

5.8%. В сравнение с оценката от предходния 

доклад от 2010 г., дългосрочният лихвен про-

цент в България чувствително е понижен, като в 

началото на 2010 г. той е бил 7%. 

На трето място, Съветът бе информиран от председателст-

вото и Комисията за резултатите от срещата на Г-20 в Лос 

Кабос (Мексико) на 18 и 19 юни. 

Председателството подчерта необходимостта от координира-

не на общ европейски подход преди срещата на финансови-

те министри от Г-20 на 4-5 ноември в Мексико сити, особено 

що се отнася до реформите на управлението, които ще бъдат 

обсъдени от Изпълнителния съвет на МВФ. 

Срещата постави акцент върху икономическата ситуация в 

Еврозоната, както и начините за засилване на международ-

ната финансова архитектура и регулации; намаляването 

нестабилността на цените на храните и по-големите инвес-
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тиции в научни и селскостопански технологии и изследва-

ния. 

На четвърто място, в рамките на съвета, се състоя полити-

чески дебат относно предложението за Директива за въвеж-

дане на данък върху финансовите сделки.  

С оглед на представените позиции, председателството зак-

лючи, че няма единодушна подкрепа за въвеждане на Данъ-

ка върху финансовите сделки. Председателството отбеляза, 

че значителен брой държави-членки подкрепят процедура 

за засилено сътрудничество, в съответствие с изискванията 

на чл. 20 от ДЕС и членове 326 и 334 от ДФЕС, която ще бъ-

де задействана през идващото Кипърско председателство. 

България принципно не подкрепя въвеждането на да-

нък върху финансовите сделки. В случай, че всички 27 

държави-членки на ЕС одобрят въвеждането на данъ-

ка на ниво ЕС като източник на собствен ресурс за бю-

джета на ЕС, страната ни би могла да подкрепи проек-

та на директива, при условие, че от обхвата на обла-

гане с данък, бъдат изключени следните сделки: 

- сделките с ДЦК на вторичен пазар; 

- сделките, сключени за сметка на национал-

ните правителства или други публични инс-

титуции; 

- българските пенсионни фондове от 2-ри 

стълб, които са със задължителен характер. 

На пето място, финансовите министри обсъдиха предложе-

ние за директива на Съвета за изменение на Директива 

2003/96/ЕО относно преструктурирането на правната рамка 

на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти 

и електроенергията. 

Председателството заключи, че има съгласие между държа-

вите-членки в директивата да бъдат заложени минимални 

данъчни ставки, пряко обвързани със съдържанието на 

енергия и нивата на CO2 в енергийните продукти. Държави-

те-членки обаче следва да запазят максимална гъвкавост 

при определяне на структурата на своите национални данъ-

ци, а принципът на пропорционалност може да бъде премах-

нат. 

Предложението преразглежда минималните данъчни ставки, 

обвързани с емисиите на CO2 и съдържанието на енергията и 

същевременно цели намаляване на данъчните тежести върху 

възобновяемите източници на енергия.  

В името на компромиса, България би могла да 

подкрепи предложението за увеличаване на 

минималните акцизни ставки при положение, че й се 

предостави преходен период, не по-малък от 10 

години, за поетапно въвеждане и на двата 
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компонента, както за енергийните продукти, 

използвани като моторно гориво, така и за тези, 

използвани като гориво за отопление.    

Бихме могли да подкрепим предстоящото обсъждане за 

установяването на бъдещите правила в частта данъчни 

облекчения да започне от сега действащите правила, като се 

прилага принципа на неутралност (с цел равнопоставеност 

на държавите-членки по отношение на данъчните 

облекчения, посочени в директивата), като това да не води 

до разширяване, а до стесняване на обхвата на 

освобождаванията. 

На шесто място, Съветът направи преглед на развитието 

относно: 

- проект на регламент и проект на директива за 

изменение на разпоредбите на ЕС относно капи-

таловите изисквания за банките и инвестицион-

ните посредници („CRD 4”) 

- проект на регламент и проект на директива от-

носно агенциите за кредитен рейтинг (“CRA 3”)  

- проект на директива относно договорите за кре-

дити за жилищни имоти (директива за ипотечни-

те кредити). 

На седмо място, ЕКОФИН одобри Доклад за данъчните 

въпроси, изискан през март от Европейския съвет.  

Докладът разглежда работата на финансовите министри по 

приоритетни за Европейски съвет законопроекти в областта 

на енергийното данъчно облагане, общата консолидирана 

корпоративна данъчна основа, данък върху финансовите 

сделки, ревизия на Директивата за облагане на 

спестяванията. 

През последните няколко месеца дейността на Съвета се 

фокусира към подобряване на борбата с данъчните измами.  

На осмо място, беше одобрен Доклад относно данъчните 

въпроси от министрите на страните, присъединили се към 

Пакта Евро плюс. България счита, че данъчната 

политика следва да остане национална компетентност 

и няма да подкрепи предложения за хармонизация на 

данъчни ставки. 

Докладът приветства работата на Датското председателство 

по предложенията на Комисията относно обща 

консолидираната корпоративна данъчна основа (CCCTB), 

енергийно данъчно облагане, данъка върху финансовите 

сделки. Съветът приканва следващото Председателство да 

продължи работата в тази насока, фокусирайки се върху 

избягване на вредните данъчни практики, борба с данъчните 
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измами и отклоненията от облагане, обмяна на най-добрите практики и международна координация.  

 

ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ В ЕС 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ  

Еврото премина през поредния си много слаб месец на валутните пазари, достигайки 1.248 долара за евро към 26 юни, като в 

началото на месеца беше достигнато близо двугодишно дъно от 1.232 долара/евро, а границата от 0.8 паунда/евро беше 

временно премината. Движенията бяха диктувани от комбинация от фактори, свързани с кризата в еврозоната, сред които 

политическата несигурност преди изборите в Гърция и проблемите на банковата система в Испания. Изборът на партии в 

Гърция, подкрепящи споразуменията с ЕС, както и обявяването на спасителен пакет за испанските банки доведоха до 

известно облекчение, макар и краткотрайно. Рейтинговите агенции Fitch и Moody’s понижиха рейтингите на Испания с по три 

степени, доближавяйки я значително до неинвестиционна оценка. В началото на седмицата Moody’s също така понижи 

рейтингите на 28 испански банки със степени, вариращи от една до четири. 

Междувременно лихвите по 10-годишните държавни ценни книжа на двете най-уязвими страни – Испания и Италия – 

достигнаха едни от най-високите си нива от влизането им в еврозоната, колебаейки се съответно със 7- и 6-процентовата 

граница. 

Също така през седмицата стана ясно, че Кипър ще поиска финансова помощ от Европейския фонд за финансова стабилност, 

като вероятната сума ще е около 10 млрд. евро. В понеделник Fitch отне единствения инвестиционен рейтинг на страната, 

след като това вече бяха направили и останалите водещи агенции. 

 


