
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Капитал daily 

 
√ Стопанската камара: За 3 месеца са закрити 27 хил. малки фирми с 56 хил. работни места 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/28/1835483_za_3_meseca_sa_zakriti_27_hil_malki_firmi_s_56_
hil/?ref=novo24 
Само през последните 3 месеца са закрити 27 хил. малки фирми с общо 56 хил. работни места. Това е заявил Божидар 
Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара (БСК), на среща с икономическия министър Делян 
Добрев в понеделник, цитиран от пресцентъра на камарата. Причината за това според Данев е в недалновидната 
политика на правителството. На разговора между ръководството на работодателската организация с министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма са обсъдени възможности за подобряване на бизнес средата. 
"Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, 
вредни за конкурентното развитие на икономиката", е заявил още Божидар Данев, като е призовал министъра да не 
допуска на правителствените заседания да се приемат нормативни актове, за които не е направена ефективна оценка на 
въздействието. Според БСК именно липсата на такава оценка на някои управленски решения от последните години е 
сред причините за тежката ситуация на пазара на труда и влошената бизнес среда. 
От организацията са настояли и за ускоряване на електронното правителство. Председателят на управителния съвет 
Сашо Дончев е посочил две основни грешки при усвояването на еврофондовете - "че не се разговаря с бизнеса още на 
етап планиране и че гледаме какво правят другите страни, без да отчитаме националната специфика". 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев е предложил да се възстанови 
дейността на Съвета за икономически растеж като форум за дискусии между бизнеса и управляващите. "Има диалог с 
правителството, но няма чуваемост и именно това трябва да се промени", смята той. Министър Добрев е поел 
ангажимент веднъж на 2 месеца правителството да се среща с бизнеса. 
Други поставени искания са за аутсорсинг на публични услуги към частния сектор, както и по-ефективна работа на 
търговските аташета в българските посолства. 
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√ 27 000 малки и средни фирми са закрити само за три месеца 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205056_27+000+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D
1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D
0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE+%D0%B7%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B8+%
D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0 
В резултат на недалновидна политика само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди работни места и 27 хиляди 
малки и средни предприятия. Това съобщи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев на среща на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев с Управителния съвет на Българската стопанска камара. Нова 
антикризисна програма е нужна на България, за да я подготви за предстоящата европейска икономическа зима, заяви 
Данев по-късно пред Дарик радио. По думите му в момента страната ни изживява ликвидна криза, която вече се е 
пренесла и на ниво домакинства. Той бе категоричен, че правителството вече е изпуснало момента за вземането на 
някои мерки за стабилизиране на ситуацията и осигуряване на буфери срещу т. нар. W-криза. „Ние сме убедени, че 
дълговата криза ще бъде задълбочена в Европа, тя в никакъв случай не може да се реши толкова бързо и тя, както 
виждате, в някои страни прераства в политическа и социална", коментира Данев. По думите му всички решения само 
отлагат проблемите. 
От своя страна Делян Добрев призова бизнеса и науката да вземат активно участие в програмирането на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността“, за да повиши усвояването на европейските средства в следващия 
програмен период от 2014 г. С осъществените структурни промени в ОП „Конкурентоспособност” времето за разплащане 
с бизнеса се съкращава два пъти, а с обединяването на междинното звено и управляващия орган ще се преодолее 
забавянето в оценката на постъпилите проектни предложения и ще се повиши качеството на оценителния процес, каза 
той. Ако досега за одобряване на един отчет са били изисквани 24 подписа от администрацията, занапред те са сведени 
до 12 и вместо 12 отдела в предишните две звена ще има 6, даде пример Добрев.  
Две са основните грешки, които възпрепятстват ефективното усвояване на европейските средства. Първата голяма 
грешка е, че не се разговаря с бизнеса на етап планиране, а втората е, че гледаме какво правят другите страни, без да 
отчитаме националната специфика, коментира председателят на УС на БСК Сашо Дончев. Според него „има опити 
държавата да контролира всичко, а трябва да изграждаме общество на отговорни хора“. Дончев изрази недоумение от 
факта, че има огромно количество информация, която по неясни причини е засекретена, а би трябвало да е обществено 
достъпна и даде за пример разчетите и методиките на ДКЕВР.  
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Има диалог, но няма чуваемост и именно това трябва да се промени, подчерта председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и член на УС на БСК Васил Велев. Той предложи да се възстанови дейността на Съвета 
за икономически растеж като място за ефективен диалог между бизнеса и държавата. 
Според ръководството на камарата трябва да се ускори изграждането на електронно правителство, аутсорсването на 
дейности от администрацията към бизнеса, задължително да се прилага на оценка на въздействието на всеки 
нормативен акт преди неговото приемане, по-ефективна работа на търговските представители на България зад граница 
(вкл. разширяване на публично-частното партньорство в тази област), изпълнението на Плана за дерогация за 
разпределение на квоти СО2 и др. Участниците в срещата се договориха веднъж на всеки два месеца да провеждат 
срещи, на които по предварително съгласуван дневен ред да дискутират конкретни актуални въпроси в сферата на 
икономическата политика. 
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√27 000 фирми у нас хлопнали кепенците за 3 месеца 
http://www.dnes.bg/business/2012/05/28/27-000-firmi-u-nas-hlopnali-kepencite-za-3-meseca.159811 
В резултат на недалновидна политика само за последните 3 месеца у нас са закрити 56 хиляди работни места и 27 
хиляди малки и средни предприятия.  Това каза изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар 
Данев на среща на Управителния съвет на камарата с икономическия министър Делян Добрев. 
„Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, 
вредни за конкурентното развитие на икономиката“, каза Данев. Той призова икономическия министър да не допуска в 
Министерския съвет да се разглеждат и приемат нормативни актове, за които не е направена ефективна оценка на 
въздействието. 
Според Божидар Данев именно липсата на такава оценка на някои управленски решения от последните години е една от 
причините за тежката ситуация на пазара на труда и влошената бизнес среда. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на УС на БСК Васил Велев предложи да се 
възстанови дейността на Съвета за икономически растеж като място за ефективен диалог между бизнеса и държавата – 
теза, която получи подкрепа от страна на министър Добрев. „Има диалог, но няма чуваемост и именно това трябва да се 
промени“, смята Васил Велев. 
Според председателя на УС на БСК Сашо Дончев „има опити държавата да контролира всичко, а трябва да изграждаме 
общество на отговорни хора“. Той изрази убеждението си, че е необходимо сериозно да се облекчат тежките и бавни 
административни процедури, съпроводени от огромна по обем документация и множество излишни контакти с 
административни служители, което е и предпоставка за корупция. За сметка на това, да се увеличи отговорността, която 
носи бизнесът, съпроводено със съответния засилен контрол. 
„Полезно е да обменяме оперативно идеи, важно е да опростяваме нещата, а не да ги усложняваме“, коментира от своя 
страна Делян Добрев. 
Според министъра е необходимо активно участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия 
програмен период по ОП „Развитие на конкурентоспособността“, за да се повишим усвояемостта на евросредствата.  
 
mediapool.bg 
 
√ Недалновидната правителствена политика закрила 27 хил. малки фирми 
http://www.mediapool.bg/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%
D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-
%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0-27-%D1%85%D0%B8%D0%BB-
%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8-news193396.html 
В резултат на недалновидна политика на правителството на ГЕРБ, само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди 
работни места и 27 хиляди малки и средни предприятия. Това заяви изпълнителният председател на Българската 
стопанска камара (БСК) Божидар Данев по време на среща на управителния съвет на бизнесорганизацията с министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, цитиран от пресцентъра на БСК в понеделник. 
"Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, 
вредни за конкурентното развитие на икономиката“, каза Данев на Добрев и го призова да не допуска в Министерския 
съвет да се разглеждат и приемат нормативни актове, за които не е направена ефективна оценка на въздействието. 
Според представителя на БСК именно липсата на такава оценка на някои управленски решения от последните години е 
една от причините за тежката ситуация на пазара на труда и влошената бизнес среда. 
Според председателя на управата на камарата Сашо Дончев, "има опити държавата да контролира всичко, а трябва да 
изграждаме общество на отговорни хора“. Според него е нужно сериозно облекчаване на тежките и бавни 
административни процедури, които в момента съпроводени от огромна по обем документация и множество излишни 
контакти с административни служители, което е и предпоставка за корупция. 
Две са основните грешки, които възпрепятстват ефективното усвояване на европейските средства, смята още Дончев. 
"Първата голяма грешка е, че не се разговаря с бизнеса на етап планиране, а втората е, че гледаме какво правят другите 
страни, без да отчитаме националната специфика“, каза той. 
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Има диалог с правителството, но няма чуваемост и именно това трябва да се промени, смята Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на управата на БСК. Той предложи да се възстанови 
дейността на Съвета за икономически растеж като място за ефективен диалог между бизнеса и държавата. Тезата му бе 
подкрепена от Добрев. 
Бизнесът отново постави пред министъра своите искания за ускоряване на изграждането на електронното правителство, 
изготвянето на задължителна оценка на въздействието на всеки нормативен акт преди неговото приемане, 
предоставяне на дейности от администрацията на бизнеса, по-ефективна работа на търговските ни аташета и др. 
От своя страна министърът на икономиката, енергетиката и туризма отбелязва, че е "полезно да обменяме оперативно 
идеи, важно е да опростяваме нещата, а не да ги усложняваме“. Добрев е коментирал още, че е необходимо активното 
участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия програмен период по Оперативната програма 
"Развитие на конкурентоспособността“, за да се повиши усвояемостта на европейските средства. 
Участниците в срещата се договориха веднъж на всеки два месеца да провеждат срещи, на които по предварително 
съгласуван дневен ред да дискутират конкретни актуални въпроси в сферата на икономическата политика, допълват от 
БСК. 
 
vesti.bg 

 
√ Добрев: Бизнесът и науката да участват активно по ОП "Конкурентоспособност" 
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4840151 
Необходимо е активно участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия програмен период по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността", за да повишим усвояването на европейските средства. Това каза 
икономическият министър Делян Добрев на среща с Управителния съвет на БСК, съобщиха от стопанската камара. 
Добрев заяви, че с осъществените структурни промени в ОП "Конкурентоспособност" времето за разплащане с бизнеса 
се съкращава два пъти. С обединяването на Междинното звено и Управляващия орган ще бъде преодоляно забавянето в 
оценката на постъпилите проектни предложения и ще бъде повишено качеството на оценителния процес. Ако досега за 
одобряване на един отчет са били изисквани 24 подписа от администрацията, занапред те са сведени до 12, даде 
пример министър Добрев.  
Оптимизирана е и структурата на новата администрация - вместо 12 отдела в предишните две звена, те ще бъдат 6. 
Намалената бюрокрация, съкратените срокове за взимане на експертни решения съдействат за повече гъвкавост и 
оперативност при управление на програмата. Повишеното качество на работата на администрацията, прозрачните и 
ясни отношения с бенефициентите са фактори за по-добро усвояване на средствата по оперативната програма, каза още 
министърът. 
Според председателя на УС на БСК Сашо Дончев две са основните грешки, които възпрепятстват ефективното усвояване 
на европейските средства. "Първата голяма грешка е, че не се разговаря с бизнеса на етап планиране, а втората е, че 
гледаме какво правят другите страни, без да отчитаме националната специфика", каза Сашо Дончев.  
На вниманието на министъра на икономиката бяха поставени редица проблеми и предложения за тяхното 
преодоляване, включително за ускоряване на изграждането на електронното правителство; задължително прилагане на 
оценка на въздействието на всеки нормативен акт преди неговото приемане; аутсорсинг на дейности от 
администрацията към бизнеса; облекчаване и ускоряване на процедурите по ОП "Конкурентоспособност"; по-голяма 
прозрачност при провеждане на обществените поръчки; по-ефективна работа на търговските представители на България 
зад граница (вкл. разширяване на публично-частното партньорство в тази област); изпълнението на Плана за дерогация 
за разпределение на квоти СО2 и др. 
Участниците в срещата се договориха веднъж на всеки два месеца да провеждат срещи, на които по предварително 
съгласуван дневен ред да дискутират конкретни актуални въпроси в сферата на икономическата политика. "Полезно е да 
обменяме оперативно идеи, важно е да опростяваме нещата, а не да ги усложняваме", коментира министър Добрев.  
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на УС на БСК Васил Велев предложи да се 
възстанови дейността на Съвета за икономически растеж като място за ефективен диалог между бизнеса и държавата – 
теза, която получи подкрепа от страна на министър Добрев. "Има диалог, но няма чуваемост и именно това трябва да се 
промени", смята Васил Велев.  
Според Сашо Дончев, "има опити държавата да контролира всичко, а трябва да изграждаме общество на отговорни 
хора". Той изрази убеждението си, че е необходимо сериозно да се облекчат тежките и бавни административни 
процедури, съпроводени от огромна по обем документация и множество излишни контакти с административни 
служители (което е и предпоставка за корупция).  
За сметка на това, да се увеличи отговорността, която носи бизнесът, съпроводено със съответния засилен контрол. Сашо 
Дончев изрази недоумение от факта, че има огромно количество информация, която по неясни причини е засекретена, а 
би трябвало да е обществено достъпна. Като пример той посочи разчетите и методиките на ДКЕВР. 
"Не можем да наричаме себе си "свободно общество", докато имаме Закон за достъп до информацията, вместо да 
говорим за Закон за класифицираната информация и тя да е единствената с особен режим на достъп", смята Сашо 
Дончев.  
"Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, 
вредни за конкурентното развитие на икономиката", каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той 
призова икономическия министър да не допуска в Министерския съвет да се разглеждат и приемат нормативни актове, 
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за които не е направена ефективна оценка на въздействието. Според Божидар Данев, именно липсата на такава оценка 
на някои управленски решения от последните години е една от причините за тежката ситуация на пазара на труда и 
влошената бизнес среда. "В резултат на недалновидна политика, само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди 
работни места и 27 хиляди малки и средни предприятия", коментира Божидар Данев. /БГНЕС / 
 
livebiz.bg 

 
√ Бизнесът натиска Добрев за Съвета за икономически растеж 
http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/1906994118 
Да се възстанови дейността на Съвета за икономически растеж, предложи на среща с министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма Делян Добрев председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на УС 
на Българска стопанска камара (БСК) Васил Велев. От Българската стопанска камара съобщават, че идеята е подкрепена 
от министъра. 
 „Има диалог, но няма чуваемост и именно това трябва да се промени", смята Васил Велев. По думите му Съветът за 
икономически растеж е място за ефективен диалог между бизнеса и държавата 
Според Сашо Дончев, „има опити държавата да контролира всичко, а трябва да изграждаме общество на отговорни 
хора". Според него, е необходимо сериозно да се облекчат тежките и бавни административни процедури, съпроводени 
от огромна по обем документация и множество излишни контакти с административни служители. За сметка на това, да 
се увеличи отговорността, която носи бизнесът, съпроводено със съответния засилен контрол. Сашо Дончев изрази 
недоумение от факта, че има огромно количество информация, която по неясни причини е засекретена, а би трябвало да 
е обществено достъпна. Като пример той посочи разчетите и методиките на ДКЕВР. 
 „Не можем да наричаме себе си „свободно общество", докато имаме Закон за достъп до информацията, вместо да 
говорим за Закон за класифицираната информация и тя да е единствената с особен режим на достъп", смята Сашо 
Дончев. 
 „Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, 
вредни за конкурентното развитие на икономиката", каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той 
призова икономическия министър да не допуска в Министерския съвет да се разглеждат и приемат нормативни актове, 
за които не е направена ефективна оценка на въздействието. Според Божидар Данев, именно липсата на такава оценка 
на някои управленски решения от последните години е една от причините за тежката ситуация на пазара на труда и 
влошената бизнес среда. 
 „В резултат на недалновидна политика, само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди работни места и 27 хиляди 
малки и средни предприятия", коментира Божидар Данев. 
 
expert.bg 

 
√ Добрев към бизнеса: Възползвайте се от ОП Конкурентоспособност 
http://news.expert.bg/n387962 
Необходимо е активно участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия програмен период по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността", за да повишим усвояването на европейските средства. 
Това каза икономическият министър Делян Добрев на среща с Управителния съвет на БСК, съобщиха от стопанската 
камара. 
Добрев заяви, че с осъществените структурни промени в ОП "Конкурентоспособност" времето за разплащане с 
бизнеса се съкращава два пъти. 
С обединяването на Междинното звено и Управляващия орган ще бъде преодоляно забавянето в оценката на 
постъпилите проектни предложения и ще бъде повишено качеството на оценителния процес. Ако досега за одобряване 
на един отчет са били изисквани 24 подписа от администрацията, занапред те са сведени до 12, даде пример министър 
Добрев. 
Оптимизирана е и структурата на новата администрация - вместо 12 отдела в предишните две звена, те ще бъдат 6. 
Намалената бюрокрация, съкратените срокове за взимане на експертни решения съдействат за повече гъвкавост и 
оперативност при управление на програмата. 
Повишеното качество на работата на администрацията, прозрачните и ясни отношения с бенефициентите са фактори за 
по-добро усвояване на средствата по оперативната програма, каза още министърът. 
Според председателя на УС на БСК Сашо Дончев две са основните грешки, които възпрепятстват ефективното 
усвояване на европейските средства. 
"Първата голяма грешка е, че не се разговаря с бизнеса на етап планиране, а втората е, че гледаме какво правят 
другите страни, без да отчитаме националната специфика", каза Сашо Дончев. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България и член на УС на БСК Васил Велев предложи да се 
възстанови дейността на Съвета за икономически растеж като място за ефективен диалог между бизнеса и държавата – 
теза, която получи подкрепа от страна на министър Добрев. "Има диалог, но няма чуваемост и именно това трябва да 
се промени", смята Васил Велев. 
Според Сашо Дончев, "има опити държавата да контролира всичко, а трябва да изграждаме общество на отговорни 
хора". 

http://www.livebiz.bg/predpriema4/s/1906994118
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Той изрази убеждението си, че е необходимо сериозно да се облекчат тежките и бавни административни процедури, 
съпроводени от огромна по обем документация и множество излишни контакти с административни служители (което е 
и предпоставка за корупция). 
За сметка на това, да се увеличи отговорността, която носи бизнесът, съпроводено със съответния засилен контрол. 
Сашо Дончев изрази недоумение от факта, че има огромно количество информация, която по неясни причини е 
засекретена, а би трябвало да е обществено достъпна. Като пример той посочи разчетите и методиките на ДКЕВР. 
"Не можем да наричаме себе си "свободно общество", докато имаме Закон за достъп до информацията, вместо да 
говорим за Закон за класифицираната информация и тя да е единствената с особен режим на достъп", смята Сашо 
Дончев. 
"Очакваме да отстоявате по-твърда позиция пред останалите министри, когато се предлагат популистки решения, 
вредни за конкурентното развитие на икономиката", каза изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. 
Той призова икономическия министър да не допуска в Министерския съвет да се разглеждат и приемат нормативни 
актове, за които не е направена ефективна оценка на въздействието. Според Божидар Данев, именно липсата на такава 
оценка на някои управленски решения от последните години е една от причините за тежката ситуация на пазара на 
труда и влошената бизнес среда. 
"В резултат на недалновидна политика, само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди работни места и 27 хиляди 
малки и средни предприятия", коментира Божидар Данев. 
 
dir.bg 

 
√ Връщат Съвета за икономически растеж 
http://banks.dir.bg/2012/05/28/news11236603.html 
"Необходимо е активно участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия програмен период по ОП 
"Развитие на конкурентоспособността", за да повишим усвояемостта на европейските средства".  
Това е казал днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с Управителния съвет на 
БСК, цитиран от пресцентъра на камарата, цитиран от БТА. По думите на министър Добрев с осъществените структурни 
промени в ОП "Конкурентоспособност" времето за разплащане с бизнеса се съкращава два пъти.  
Сред препоръките, отправени от камара по време на срещата с министър Добрев, са ускоряване на изграждането на 
електронното правителство, задължително прилагане на оценка на въздействието на всеки нормативен акт преди 
неговото приемане, аутсорсинг на дейности от администрацията към бизнеса, облекчаване и ускоряване на 
процедурите по ОП "Конкурентоспособност", по-голяма прозрачност при провеждане на обществените поръчки.  
Да се възстанови дейността на Съвета за икономически растеж, предложи председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България и член на УС на Българска стопанска камара (БСК) Васил Велев. От Българската 
стопанска камара съобщават, че идеята е подкрепена от министъра. „Има диалог, но няма чуваемост и именно това 
трябва да се промени", смята Васил Велев. По думите му Съветът за икономически растеж е място за ефективен диалог 
между бизнеса и държавата. 
Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев е призовал икономическия министър да не допуска в 
Министерския съвет да се разглеждат и приемат нормативни актове, за които не е направена ефективна оценка на 
въздействието. Според Данев липсата на такава оценка на някои управленски решения от последните години е една от 
причините за тежката ситуация на пазара на труда и влошената бизнес среда. "В резултат на недалновидна 
политика, само за последните 3 месеца са закрити 56 хиляди работни места и 27 хиляди малки и средни 
предприятия", е коментирал Божидар Данев.  
Председателят на УС на БСК Сашо Дончев е изразил недоумение от факта, че има огромно количество информация, 
която по неясни причини е засекретена, а би трябвало да е обществено достъпна. Като пример той е посочил разчетите 
и методиките на ДКЕВР. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
 
Вестник Капитал daily 
 
√ Продажбите на фирмите за март са стигнали предкризисни равнища 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/28/1835488_prodajbite_na_firmite_za_mart_sa_stignali_predkr
izisni/ 
Извънредно съживяване на оборотите през март отчита Националната агенция за приходите (НАП). Регистрираните по 
ДДС фирми са постигнали общи продажби за 15.2 млрд. лв., което е ръст от 24% повече спрямо февруари и с 11% повече 
на годишна база. Обемът им е еднакъв с този от март 2008 г.Нарастването може да е следствие от фактори като 
съживено потребление, висока инфлация, както и осветяване на части от сивия сектор на икономиката. Така се 
увеличават и постъпленията от ДДС, които са с най-голяма тежест в общите приходи на държавата. 
Потреблението със сигурност се е повишило, но не се е върнало на равнищата си преди кризата, бяха единодушни 
експертите, които "Капитал Daily" потърси за коментар. Според тях засега е трудно да се определи и кой е факторът с 
най-голямо влияние за увеличените обороти. 
Дори покупките на домакинствата да нарастват, това все още не означава пълно възстановяване на икономиката, защото 
от началото на 2009 г. досега е натрупана 10.58% инфлация, а при аналогични продажби в номинално изражение това 
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означава, че реалното потребление е под това през първото тримесечие на 2008 г. За първите три месеца на тази година 
пък БВП  е 15.66 млрд. лв. в номинално изражение, или с 12% над януари-март 2008 г.  Тъй като приходите през март са 
останали под равнището от същия месец на 2008 г., от опозицията обвиняват управляващите, че толерират сивата 
икономика. 
Осветяване на скрити обороти 
От Министерството на финансите и приходната агенция отдават повишените продажби на връзката, която се установи 
между касовите апарати в търговските обекти и системата на данъчните. Срокът за монтиране на специални устройства 
към касовите апарати или пълната им подмяна с нови изтече в края на март и сега данъчните могат във всеки един 
момент да проследят продажбите, регистрирани във фискалните устройства. 
От НАП коментираха, че засиленият контрол е основната причина за ръста в продажбите. Освен това фирмите от сивия 
сектор са демонстрирали типичното поведение, като узнаят за проверка, да станат изрядни, докато интересът на 
проверяващите отмине. Затова дори компании, които са свързали касовите си апарати в края на март, е възможно през 
целия месец да са отчитали по-големи продажби, за да няма рязък скок, след като се свържат с НАП. 
Бюджетни сметки 
В средата на всеки месец фирмите, регистрирани по ДДС, декларират оборотите от предходния месец и така данъчните 
получават общата картина на продажбите. На теория увеличените обороти трябва да бъдат последвани от ръст на 
приходите, който да е 20% от самите продажби. Това очакване обаче се опровергава, тъй като фирмите имат и износ, 
който остава необложен, а след възстановяване на ДДС нетните приходи се оказват много по-ниски. 
От НАП не уточниха дали декларираните обороти са само от сделки на територията на страната или включват и 
декларирания износ. Ако в тази сума влизат и продажбите зад граница, това означава, че статистиката обхваща и 
опитите за данъчни измами чрез фиктивен износ. От НАП нееднократно призовават ситото за фирми, които получават 
регистрация по ДДС и право на възстановяване, да се затегне. В началото на кризата регистрирани по ДДС бяха 160 хил. 
фирми, а сега броят им е около 210 хиляди. 
Приходното ведомство прогнозира, че мартенското увеличение спрямо предходния месец вероятно няма да се повтори 
със същите темпове през следващите месеци. "Възможно е да има увеличение спрямо същите месеци на миналата 
година, но на месечна база то няма да е толкова значително", коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров. 
"Безспорно виждаме и успехи в борбата със сивия сектор. Великденските празници съживиха потреблението, и то в 
области като търговия с електроника и техника. Май беше благоприятен за туризма и затова очаквам по-високи приходи 
и през второто тримесечие", е мнението на Петър Чобанов, експерт от Института за нов икономически напредък. 
"Разглеждани самостоятелно, декларираните обороти не позволяват категорични изводи. Март бе първият топъл месец 
и видяхме както съживено потребление, така и подобряване на стопанската конюнктура. Добре е, преди да правим 
изводи, да изчакаме резултатите и за април. Те вече са декларирани, а отчетът за изпълнение на бюджета ще излезе до 
дни", каза макроикономистът Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии. 
 
√ Европейските пазари се възстановяват от загубите 
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/05/28/1835132_evropeiskite_pazari_se_vuzstanoviavat_ot_zagubite/ 
Акциите на европейските пазари поскъпнаха за трета поредна сесия в понеделник и се отделиха от двегодишното дъно, 
което достигнаха миналата седмица, съобщава Reuters. Една от причините за оптимизма на инвеститорите са 
социологически проучвания в Гърция, които дават предимство на про-европейските партии и успокояват спекулациите 
за хаотично излизане на Атина от еврозоната. Щатските фючърси и азиатските борсови индекси също отбелязват ръст. 
Еврото възвръща позиции 
Освен акциите, суровините и еврото също се възстановяват от загубите от миналата седмица, когато инвеститорите 
потърсиха сигурност в американския долар заради растящите страхове около Гърция, испанския банков сектор и липсата 
на незабавни мерки от страна на европейските политици. "Поведението на пазара днес се свежда до случващото се в 
Гърция – идеята, че страната ще остане в еврозоната успокоява инвеститорите", коментира Бен Тайлът, търговец в CMC 
markets. 
Индексът на водещите европейски акции FTSE Eurofirst отвори с 0.5% ръст до 989.57 пункта, след като в петък отчете 
първата си седмична загуба от месец насам. Индексът Stoxx Europe 600 добави 0.4% до 243.46 пункта. Фючърсите на 
щатския индекс Standard & Poor’s 500 напреднаха с 0.7%, а MSCI Asia Pacific Index нарасна с 0.6%. Единната валута се 
оскъпи с 0.8% до 1.2615 долара, след като в петък затвори на ниво 1.2495 долара – най-ниското от юли 2010 г. 
Петролът също поскъпна 
Фючърсите на суровия петрол с доставка през юли поскъпнаха с 1.04 долара до 91.90 долара за барел. Цената е 
спаднала с общо 7.2% от началото на годината. Сортът Брент с доставка през юли поскъпна с 87 цента до 107.70 долара. 
Върху оптимизма на пазарите обаче може да натежи загрижеността за Испания, която според някои медии може да 
използва държавен дълг, за да рекапитализира банка Bankia. Обемите на търговията обаче ще останат ниски в 
понеделник, тъй като пазарите в Дания, Исландия, Люксембург, Норвегия и Швейцария са затворени заради официален 
празник. Пазарите в САЩ също ще останат затворени заради отбелязването на Деня на ветераните. 
 
√ Колко са ни големи данъците 
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2012/05/28/1835357_kolko_sa_ni_golemi_danucite/ 
Сигурно сте чували, че данъците в България били най-ниските в Европейския съюз. Интересното е, че когато ги плащаме 
или когато сме ревизирани от НАП, не живеем с това усещане. Излиза, че това твърдение е по-скоро за външна употреба 
– насочено е към потенциалните чуждестранни инвеститори. Нашата задача в тази статия ще бъде да проверим доколко 
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все пак е вярно това твърдение. 
Вълшебните 10% 
Това е данъчната ставка (процентът на данъка), която се отнася за множество данъци. Всъщност болшинството доходи се 
облагат с 10% данък. Нека видим кои са те. 
Данък общ доход, с който се облагат физическите лица, е 10%. Именно това е популярният като плосък данък. А е 
плосък, защото, колкото и да е голям полученият доход, от 2008 г. насам данъчната ставка си е все 10%. Тази ставка важи 
както за заплатите по трудови договори, така и за хонорари по граждански договори, доходи на свободни професии, 
занаятчии, земеделски производители, артисти-изпълнители, наеми, печалби от продажба на имущество, лихви и някои 
други доходи. 
Корпоративният данък, т.е. данъкът върху печалбата на юридическите лица, е също 10%. По същество този данък също е 
плосък, тъй като няма значение точният размер на печалбата, но политическото говорене не го обозначава с този епитет. 
За да изчислим обаче общата данъчна тежест на реализираната печалба, след като тя се получи от крайния инвеститор 
физическо лице, трябва да вземем предвид и данъка върху дивидентите в размер 5%. Така общата данъчна тежест върху 
първоначално реализираната печалба става 14.5% (10% + 5%*0.9 – обложената вече с 10% данък печалба). Този процент 
е почти същият като процента, с който се облагат доходите на едноличните търговци – 15%, като при тях няма 
допълнително облагане с данък върху дивидентите. Идеята е данъчната тежест да бъде една и съща независимо от 
начина, по който се осъществява икономическата дейност – като търговско дружество или ЕТ. 
Други доходи, които отново се облагат с 10% данък, са доходите на чуждестранни лица, реализирани от източник в 
България. Такива например са доходите от лихви, лицензи, франчайзинг, консултантски услуги, наеми, сделки с 
недвижими имоти и финансови инструменти. Когато получател на дохода е чуждестранно юридическо лице, говорим за 
10% данък при източника, а когато е чуждестранно физическо лице – за окончателен данък от 10%. 
Ставка на данъка срещу размер на данъка 
Да, данъчна ставка от 10% е най-ниската в Европа. Само че размерът на данъка е произведение от данъчната ставка и 
данъчната основа. С други думи - това са различни неща. 
Така например данъчната основа на доходите по трудови правоотношения е брутната сума на получената заплата, 
намалена с дължимите осигуровки за собствена сметка. Данъчната основа на хонорара по граждански договор обаче се 
намалява допълнително и с т.нар. нормативно признати разходи (25%). В това естествено има логика, тъй като 
изпълнителят по граждански договор би могъл да понася определени разходи за своя сметка, които щяха да бъдат за 
сметка на работодателя, ако работата бе по трудов договор. По такъв начин размерът на данъка в двата случая ще бъде 
различен при един и същ размер на реализирания брутен доход, макар и да е приложена една и съща данъчна ставка от 
10%. 
Друг пример е данъкът при източника, при който ставката от 10% в общия случай се прилага върху брутния (пълния) 
размер на дохода на чуждестранното дружество, т.е. без да се приспадат никакви разходи. По такъв начин може да се 
окаже, че размерът на данъка върху печалбата в съответната чужда държава (с по-висока данъчна ставка, но с 
приспадане на разходи) е по-нисък от размера на данъка, удържан в България. Поради това от 2010 г. дружества от ЕС 
или ЕИП имат право да преизчисляват размера на платения в България данък. 
Данъци спрямо БВП 
Следователно ще трябва да ползваме различен показател, а не данъчните ставки сами по себе си, ако искаме да 
сравняваме колко са големи или ниски българските данъци. Най-добрият показател за това е съотношението на 
данъчните приходи (постъпления) спрямо БВП. 
По отношение на преките данъци (данъци върху доходите, корпоративен данък) този процент за България е 4.9*. 
Средният процент за ЕС е 12.4. Единствената държава, която има по-ниско съотношение от България, е Литва (4.7), а 
други държави от ЕС със сравнително ниски преки данъци са Словакия (5.4), Румъния (6.2), Естония (6.8), Полша (6.9) и 
Чехия (7). Държавата от ЕС с най-високи преки данъци е Дания със съотношение 29.6. 
Предвид различното устройство на осигурителните системи в различните държави, като например наличието на 
трансфери от държавния бюджет, е добре да се ползва един по-разширен показател, който да включва преки данъци 
плюс осигурителни вноски като процент от БВП. По този показател България (12%) е вече категорично държавата с най-
ниски преки данъци и осигурителни вноски. След нас са Литва (15.5), Румъния (15.8), Латвия (16), Словакия (17.9) и 
Полша (18). Съседна Турция има показател 12.8, който е доста близък до нашия. Средното европейско равнище е 26.3, а 
за страните от ОИСР е 22.8. Европейски държави с високи преки данъци и осигуровки са Белгия (32.4), Дания (31.5) и 
Норвегия (30.2). 
Знаем обаче, че основен приходоизточник за българския държавен бюджет са косвените данъци (най-вече ДДС, акцизи). 
Тук съотношението спрямо БВП за ЕС като цяло е 13.2. Показателят за България е 15.2 и това са единствените данъци, 
чийто относителен размер в България е по-висок от общоевропейското ниво. Има само 4 държави от ЕС, които имат по-
висок показател от българския, и това са Швеция с 18.2 (в скандинавските държави като цяло размерът на акцизите е 
сравнително висок), Унгария (17.2), Дания (16.9) и Кипър (15.6). Държавата в ЕС с относително най-ниски косвени данъци 
е Словакия (10.4), а в Швейцария съотношението е още по-ниско – 6.9. Българската ДДС ставка от 20% не е сред най-
високите в ЕС, но относително високият размер на приходите от ДДС се дължи на липсата на диференцирани ДДС ставки 
(с единствено изключение – 9% за хотелско настаняване), които имат много по-широко приложение в държавите от ЕС. 
Овен това администрирането на данъчни постъпления от ДДС и акцизи е по-лесно, отколкото от преки данъци и 
осигуровки и затова фокусът на българската данъчна политика е насочен натам. 
В крайна сметка 
 



След като се оказа, че България има сравнително ниски преки данъци и сравнително високи косвени данъци, нека да 
видим какво показва крайната сметка. По критерия най-нисък размер на общите данъчни постъпления (вкл. осигуровки) 
спрямо БВП България и Литва си поделят първото място в ЕС с показател 27.4. След нас се нареждат Латвия (27.5), 
Румъния (28.1), Словакия (28.3) и една западноевропейска държава – Ирландия (29.8). Средният европейски показател е 
39.6. Държавите от ЕС с относително най-високи общи данъчни постъпления са Дания (48.5), Белгия (46.4) и Швеция 
(46.3). 
Като обобщение наистина България е една от държавите с най-ниски данъци в ЕС. И наистина това е икономическо 
преимущество. Стига обаче всички да си плащат дължимите данъци и държавният бюджет да е балансиран. 
*Всички данни са от Евростат и ОИСР за 2010 г. 
 
Вестник Класа 
 
√ Митниците ще съберат до 1 млрд. лв. от акцизи и мита 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205048_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%
B5+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE+1+%D0%BC%D0%BB%D
1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC
%D0%B8%D1%82%D0%B0 
Увеличени данъчни приходи от 700 млн. лв. до 1 милиард лева в рамките на една година очаква директорът на Агенция 
„Митници“ Ваньо Танов след въвеждането на новата информационна система (БАТИС) за отчитане на акцизите, съобщи 
самият той в интервю за БНТ. Чрез информационната система всички данни за акцизите и митата на внесените стоки ще 
се следят дистанционно и ще постъпват автоматично в Националната агенция за приходите (НАП), което ще позволи 
засичане с фирмените счетоводства.  
Изграждането на базата е на етап тръжна процедура, но то ще бъде съпроводено със съответното преструктуриране и 
административни рокади. „С новата система ще снижим до минимум човешкия фактор при обработка на данните от 
митническите декларации, което допълнително ще намали корупционния елемент“, обясни шефът на митниците. Танов 
призна, че мерките за ограничаване на корупцията в системата не са достатъчни, щом половината от уволнените заради 
корупция митничари отново се връщат. Причината е, че митническите органи нямат правомощията да разследват, затова 
и в голяма част от случаите не може да се докаже престъпна дейност, извършена от уволнените служители. Общи 47 
митничари са напуснали след последните акции. Според Танов новата система за назначенията изключва политическите 
протекции, прилагани досега. Контролните входящи тестове целят да пресеят кандидатите, които смятат, че все още 
работи корупционната практика. Тези допитвания ще тестват периодично и старите служители. Всички служители на 
митницата в Свиленград ще бъдат препитани в следващите три дни, уточни още Ваньо Танов. 
 
√ Рекламата – важен двигател на икономическия растеж 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205015_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0
%B0+%E2%80%93+%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5
%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6 
Комуникационните агенции в цяла Европа обявиха, че очакват трендът на развитие да остане стабилен и непроменен 
през 2012 година. Изказаните оптимистични и балансирано предпазливи очаквания на рекламната индустрия идват на 
фона на частичните опасения на експерти за символичен спад на оборотите. Това е основният извод, който се налага от 
последното изследване на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАCA). Генералният директор на 
асоциацията Доминик Лайл обобщи: "Икономическата несигурност продължава да рефлектира върху работата на 
агенциите в цяла Европа. Тъй като рекламата е важен двигател на икономическия растеж, е по-важно от всякога 
европейските правителства да ограничат до минимум рестрикциите, ограничаващи потенциала на търговската 
комуникация, за да може тя да допринесе със своя дял за бързото икономическо възстановяване." 
Устойчивост и ръст на рекламните инвестиции – това е общоевропейската перспектива, която дава асоциацията на база 
на свое подробно общоевропейско проучване с цел дефиниране на тенденциите на развитие до края на настоящата 
година. Независимо от отчетените предизвикателства и разнообразния набор от фактори, сред които водещ е свиването 
на обема на световните рекламни инвестиции, 22% от членовете на Европейската асоциация на комуникационните 
агенции са настроени оптимистично и според данните на аналитичните си звена очакват пазарите да нарастват през тази 
година. 
Три са основните фокуси на допитването, направено от EACA до рекламните агенции на националните асоциации от 
страните членки: постигнатите бизнес резултати, промените в поведението на рекламодателите и потребителите, 
очакваните прогнози според маркетолозите.  
2011 г. в сравнение с 2010 г. не може да бъде считана като много добра за сектора. 43,5% от комуникационните агенции 
дефинират като средни постигнатите от тях резултати, 17% правят констатацията, че те са били под очакванията им, а 
само 21% дават добра оценка на постигнатото от тях. Това е намаление в сравнение с предходната година, когато 31% 
определиха като резултатна 2010-а спрямо 2009 г. 
По отношение на признака поведение на клиентите и медиите 87% от членовете на Европейската асоциация на 
комуникационните агенции декларират, че се наблюдава промяна, като тя е особено ярка при т. нар. нови медии и е 
ярко отчетлива за класическите рекламни сектори.  
Във връзка с икономическите турбуленции и рестрикции клиентите вече настояват за пакети, включващи много повече 

http://www.klassa.bg/news/Read/article/205048_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE+1+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205048_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BE+1+%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.+%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B8+%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0
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http://www.klassa.bg/News/Read/article/205015_%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0+%E2%80%93+%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6


услуги във вече договорените тарифни планове, или се опитват да предоговарят надолу тарифите.  
64% от членовете на ЕАCA декларират, че все повече от рекламодателите им вече търсят по-рационални и в същото 
време по-икономични решения за търговските си послания.  
Прогнозната картина за 2012 г. е доста пъстра като настроения – запазване на показателите от 2011 г. очакват 35% от 
рекламните агенции, според 30% е възможно да настъпи тенденция на намаляване на оборотите, а 22% са оптимисти и 
са категорични – предстои недвусмислен растеж.  
В рамките на тази обща положителна прогноза на стабилност агенциите виждат възможности за увеличение на 
рекламните инвестиции в редица сектори, сред които банковото дело, търговията и телекомуникациите. При 
търговските послания през електронната поща и в средствата за масова информация за бирената и автомобилната 
индустрия се очаква леко снижение. Фармацевтичната промишленост, шоколадовата и захарната индустрия ще бъдат 
стабилни, без промяна в рекламните инвестиции през годината.  
Националните асоциации на комуникационните агенции дават едновременно категорично становище, че сред най-
важните фактори, обуславящи успеха на търговските комуникации, ще бъдат все по-ефективните решения за 
кампаниите (13%), интегрираните маркетингови стратегии, ролята на социалните медии (12%), както и творчеството и 
креативността (11%). Такива фактори, като промяната в нагласите и поведението на потребителите и бранд 
мениджърите, няма да оказват влияние и не се отчитат като решаващи. 
Комуникационните агенции отчитат, че са били най-силно засегнати през 2011 г. от недостига на време за изпълнение, 
редуцираните рекламни бюджети, както и редица спънки по време на процесите на възлагане на обществени поръчки 
за избор на агенция.  
Ролята на консултантите ще нараства и ще бъде все по-водеща, посочват 71% от запитаните европейски 
комуникационни агенции. 
 
√ Пътят към общи данъци в Европа е осеян с добри намерения 
http://www.klassa.bg/news/Read/article/205007_%D0%9F%D1%8A%D1%82%D1%8F%D1%82+%D0%BA%D1%8A%D0%BC+%D
0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D1%86%D0%B8+%D0%B2+%D0%95%D0%B2%D1%80%D
0%BE%D0%BF%D0%B0+%D0%B5+%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD+%D1%81+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%
D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 
Как си представяте Европа? Както са я виждали основоположниците на ЕС като съюз на отечествата, силен със своята 
различност и конкуренция на идеите или като огромна бюрократична машина с контролен център Брюксел, а за 
гражданите – за всички да има високи данъци, от сърце. Дали искаме да сме различни и в мисленето, и в начина на 
живот, и най-вече в условията за правене на бизнес, или предпочитаме да сме подравнени по силните на деня?  
За съжаление в последно време визията за една обща държава Европа, в която богатите взимат решения, а по-бедните 
само ги спазват, все повече надделява. Свободен коридор за развитието на такава стратегия естествено отвори кризата, 
която даде власт на големите страни да размахат пръст и да ударят по масата как трябва да се случват нещата. 
Концепцията минава през няколко стъпки. Първата вече е направена – въвеждането на единната валута. Втората, към 
която са се прицелили вече бившият френски президент Никола Саркози и желязната лейди на Германия Ангела 
Меркел, са общите данъци. Следващата стъпка е директни вноски в общия бюджет на ЕС, а не в хазните на всяка 
отделна държава... 
Идеята за хармонизирано данъчно облагане на „Меркози“ почива на два основни стълба. Първият е данък върху 
финансовите транзакции, вторият – описан със сложното „Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен 
данък“ (ОКООКД ) или „европейско ДДС“. Що се отнася до първата идея – там нещата се развиват по-активно. Само 
преди дни Европейският парламент гласува резолюция, в която евродепутатите призоваваха за приемането на данък 
върху финансовите транзакции до началото на 2015 г. По- притеснителното е, че позицията на ЕП е категорична, че 
данъкът ще бъде въведен дори ако не всички европейски страни са съгласни, при положение че при сегашните правила 
решенията в ЕС за данъците трябва да се взимат с единодушие. От една страна, девет държави, сред които естествено 
Германия и Франция, подкрепят въвеждането му, а други обаче, сред които сме и ние, и Великобритания, са против. 
Според евродепутатите ставки от 0.1% за акции и облигации и 0.01% за деривати са подходящи. Освен това финансовите 
институции, разположени извън зоната на данъка, също ще бъдат задължени да го плащат, в случай че търгуват ценни 
книжа, които първоначално са издадени в рамките на зоната. Според разчетите, ако бъде приложен в целия ЕС, данъкът 
ще донесе приходи от близо 57 милиарда евро. Но няма изчисления колко биха загубили европейските борси от отлива 
на капитали след налагането на новите данъци. Но според документи на Европейската комисия подобен налог ще 
предизвика свиване на БВП до 2050 г. с 0.28 пр. пункта.  
На пръв поглед някои ще кажат: нека накажем алчните банкери и финансови спекуланти за поетите рискове, и то при 
положение, че сега ги спасяваме с пари от данъци. Но нека имаме и едно наум „банката никога не губи“ и познайте кой 
в крайна сметка ще плати новия налог – същите тези потребители, които пламенно сега го защитават. Да не говорим, че 
негативните ефекти за България няма да се различават от тези за цяла Европа – а именно изтеглянето на капитали от и 
без това почти замрелия ни фондов пазар.  
„Европейско ДДС“ ще удари силно и България 
И ако финансовите транзакции изглеждат малко далечна тема за нас, българите, то що се отнася до европейското ДДС 
проблемът е по-сериозен. Така, както пътят към рая е осеян с добри намерения, така и мотивите „за“ този налог са, че 
така ще се стимулира икономическият растеж, трансграничните компании ще консолидират резултатите си, дори ще 
свият разходи и ще избегнат тежката примка на регулацията. Дотук добре, но формулата за данъчната основа ще се 
изчислява на база инвестиции, оборот и разходи за работна заплата. Факторите труд и активи ще имат тежест от 45 % 
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всеки един от тях, докато факторът продажби - 10 %. Така на практика ще се окаже, че големите компании ще си плащат 
данъците не където са генерирани съответните приходи, а в големите икономики от Западна Европа. Познайте какво ще 
направи министърът на финансите в малка страна като България, като види, че данъчната му основа се свива 
значително? Най-логично е, за да си върже бюджета, да повиши данъците. За България най-вероятно ще означава – 
покачване на ставките с поне 3-4%. Според официален доклад на консултантска компания Ernst and Young при 
незадължителното въвеждане на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък БВП у нас ще падне с 
0.7%, заетостта - с 0.1%, а инвестициите - с 0.6%. Но тъй като знаем, че в България по-често се прилага принципът "Глас на 
Брюксел, глас Божий", при задължително налагане на новото данъчно изчисляване, това ще означава 3% срив на БВП, 
намаляване на заетостта с 0.8% и цели 11.7% спад на инвестициите. Да не говорим, че ще се наложи наново да се обучи 
цяла армия администрация, и то по две писти - един път за малките предприятия, и втори - за големите международни 
фирми. Неволите от хармонизираното данъчно законодателство обаче не са само за нашата страна. Според данните на 
Ernst & Young пет други държави - членки от ЕС, ще се простят с поне 5 % от своите данъчни приходи. Дания ще загуби 
над 8%, Холандия - над 7 на сто, Ирландия – около 6%, Германия, Финландия, Люксембург – около 5%, Чехия – около 3%, 
Дания – около 1%. Почти без промяна ще останат постъпленията в Литва, Австрия и Естония. Общо десет страни в ЕС ще 
си увеличат данъчните приходи. Начело е Франция – с 6%, следвана от Гърция – с около 4 на сто. Новото данъчно 
облагане ще се отрази и на работните места. Белгия, Испания и Франция ще ги увеличат, докато Ирландия, Люксембург 
и Полша се очаква да загубят поне 1%. Дания ще се прости с цели 8% от работните места. По отношение на инвестициите 
седем държави от Стария континент ще загубят поне 4% от притока на капитали. В резултат почти 24 000 групи от 
данъкоплатци ще се наложи да плащат по-високи корпоративни данъци. Увеличението в абсолютна стойност означава 
2.5 млрд. евро. Най-голям скок ще усетят сектори като селско стопанство, мини, финансови услуги, недвижими имоти, а 
ще намалеят леко за производителите и по-осезаемо за фирмите от сферата на превоза и транспорта. 
Така че дотук досегашната позиция на България против общите данъци в ЕС и против данък върху финансовите 
транзакции е правилната, но нека управляващите, и настоящи, и бъдещи, останат нащрек. Защото, както Вацлав Клаус 
казва: „Политиците от Източната част на Европа имат странното свойство да са много смели, когато са в собствените си 
страни, но когато отидат в Брюксел и светилата на европейската политика им заговорят на "ти", лесно се огъват“.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ Мудис очаква 2% ръст на икономиката 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-29&article=411271 
Международната рейтингова агенция Мудис вчера потвърди рейтинга на България. Рейтингът беше вдигнат миналата 
година от Baa3 на Baa2 със стабилна переспектива. В доклада си Мудис прогнозира, че бюджетният дефицит като 
процент от БВП ще се свие още повече в следващите две години, като очава ръст в икономиката за същия период да 
бъде средно от около 2%. Българските институции са силни, когато става въпрос за разумни фискални политики и 
регулиране на банковата система, гласи докладът. 
  
Вестник Труд 
 
√ Ръст на най-ниските инвалидни пенсии 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1395179 
С 11 лв. и 15 ст. ще се увеличи от 1 юни минималната пенсия за инвалидност поради трудова злополука и 
професионална болест за хората, получили увреждане над 90%. В момента най-ниският размер на това плащане е 170,10 
лв., а от следващия месец ще стане 181, 25 лв. Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) този вид инвалидната 
пенсия не може да е по-ниска от 125% от минималната за осигурителен стаж и възраст. А от 1 юни минималната пенсия 
в страната се вдига от 136,08 лв. на 145 лв. 
По данни на НОИ от следващия месец повече пари на месец ще вземат общо около 736 000 възрастни българи. 
Увеличението е само за тези, които сега получават по-ниски от новите минимални размери. Разпорежданията с новия 
размер на пенсията ще се дават в териториалните поделения на института.  
Според КСО по-високи минимални пенсии от 1 юни ще получават и хората, инвалидизирали се при трудова злополука в 
по-малка степен. За намалена работоспособност между 71% и 90% най-малкото плащане ще е 166,75 лв., а това за 
увреждания между 50% и 70,99% ще бъде 145 лв. 
От следващия месец се повишават и най-ниските размери на инвалидните пенсии за общо заболяване. По закон те също 
се определят като процент от минималната пенсия за стаж и възраст. Хората с най-тежки увреждания ще получават поне 
166,75 лв., което е с 10 лв. повече, отколкото в момента. Минималната пенсия за инвалидност ще стане 123,25 лв.  
Толкова ще получават и мъжете и жените, които са навършили 65 г., но не са успели да натрупат достатъчно стаж. Сега те 
вземат по 115 лв.  
Статистиката показва, че към края на първото тримесечие на т. г. НОИ е плащал инвалидни пенсии на близо 1 млн. 
българи, което струва около 360 млн. лв. 
Една от идеите за ограничаването на злоупотребите при тях е и при пожизнено решение на ТЕЛК за степен на увреждане 
инвалидни пенсии да се дават за не повече от 5 г., след което да има нова оценка. Друго предложение за затягане на 
контрола е инвалидна пенсия да вземат само работещи хора. А останалите нуждаещи се да получават помощи и 
интеграционни добавки. 
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√ Тотю Младенов: Увеличаваме заплатите в криза с толкова, с колкото са увеличавани в подем 
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1395820 
Всяка година заплатите ще се увеличават минимум с 20 лева, каза социалният министър Тотю Младенов пред БНТ. 
Въпреки кризата заплатите растат, допълни той. 
От 2005 до 2009 година във време на икономически подем заплатата е увеличавана с толкова, с колкото ние я 
увеличаваме от 2009 до 2013 година във време на криза, коментира Младенов. 
Увеличението на пенсиите няма нищо общо с изборите, заяви министърът. 
890 молби общо са подадени в област Перник за получаване на еднократни помощи след земетресението, каза Тотю 
Младенов, който бе вчера на посещение в областта заедно с вътрешния министър Цветан Цветанов и еврокомисаря 
Кристалина Георгиева. 
До утре се очаква правителството да вземе решение за размера на еднократните помощи, които ще бъдат изплатени 
на засегнатите от земетресението. По закон на хората се полагат по 325 лева, но кабинетът може да вземе решение за 
увеличаване на тази сума. 
Младенов уточни, че тези отпуснатите средства ще бъдат само за покриването на неотложните нужди на засегнатите от 
земетресението, като за възстановяване на къщите се предвиждат други пари. 
Еднократната помощ, която ще гласува кабинетът пък ще бъде изплатена до 2-3 дни, обясни министърът. В града е 
създадена организация за по-бързо изплащане на пенсиите и възрастните хора ще могат да си получат парите между 4 и 
8 юни, допълни още той. 
Министърът съобщи, че му предстоят разговори с еврокомисаря Кристалина Георгиева и министъра за управление на 
парите от еврофондовете Томислав Дончев, за да се потърсят варианти за използване на средства, както от социалните 
фондове на Евросъюза, така и по действащи и в момента оперативни програми. 
"Хората бяха много притеснени от това, което са преживели, всички министри сме съпричастни", заяви социалният 
министър.  
""Ние самите трябва да бъдем солидарни", казал жител на Дивотино", цитиран от министър Младенов, който допълни, 
че мъжът бил изключително прав. 
 
Вестник Сега 
 
√ 1/3 от пенсионерите ще вземат по-високи пенсии 
http://www.segabg.com/article.php?id=602254 
Увеличението на минималната пенсия от 136 лв. на 145 лв. от 1 юни ще облагодетелства около 736 000 пенсионери, 
изчисляват от НОИ. Повече пари ще получават и хората с недостигащ стаж, чиято пенсия не може да е по-ниска от 85% от 
минималната, т.е. тя ще се промени от 115.60 лв. на 123.25 лв. 
В момента около 580 000 възрастни получават гарантирания от държавата минимален размер като основна пенсия, 
макар че нямат достатъчно осигурителен принос за това и бюджетът доплаща около 187 млн. лв. Останалите 156 000 
получават между 136 и 145 лв. и от юни държавата ще доплаща и за тях. Според изчисленията от края на м.г. това ще 
струва още 42 млн. лв. за година. За да се осигурят те, ГЕРБ реши да увеличи пенсионната възраст. 
От получаващите увеличение само 380 000 получават наистина пенсии до 145 лв., тъй като останалите 356 000 вземат и 
различни добавки. Възрастните, които са работили по-дълго и са се осигурявали върху по-високи суми, за да вземат 
реално 145 лв. обаче, няма да получат повече пари, тъй като управляващите за трета поредна година замразиха 
пенсиите. Те отказаха да изпълнят разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване за ежегодното им актуализиране 
от 1 юли с по 50% от ръста на инфлацията и на осигурителния доход. Вместо това промениха разпоредбата и в бъдеще 
при актуализация пенсиите ще растат само с инфлацията, което означава почти замразяване. 
ГЕРБ обаче реши да ухажва една част от възрастните и първо увеличи вдовишките добавки от 1 септември 2011 г. 
въпреки предупрежденията на експерти и социални партньори, че те са вид социално плащане, нямат връзка с 
осигурителен принос и не би трябвало да се вдигат, дори трябва да излязат от НОИ. От 1 юни пък се вдигат само 
минималните пенсии, от което пак се облагодетелстват единствено хора без достатъчно осигурителен принос. Таванът 
остава закован на 700 лв., от което държавата спестява около 100 млн. лв. на година. 
С най-ниската пенсия за осигурителен стаж и възраст е обвързан и минимумът при инвалидните пенсии. Хората с над 
90% намалена работоспособност ще вземат 166.75 лв. вместо 156.40 лв. (115% от гарантирания минимум). При намалена 
работоспособност от 71 до 90% минималната пенсия за инвалидност се променя от 142.80 лв. на 152.25 лв. (105%). При 
загубена работоспособност от 50 до 70.99% минимумът става от 115.60 лв. на 123.25 лв. (85%). 
БУМАГИ 
Преизчисляване на новите пенсии ще бъде направено в началото на юни. Единственият начин хората да си получат 
разпорежданията с новия размер обаче е личното посещение в териториалните дирекции на НОИ по адрес на 
получаване на пенсията. Пенсионерите с постоянен адрес в чужбина, които вземат пенсии по международен договор, 
ще трябва специално да се приберат в България, за да си получат документа от дирекция "Европейски регламенти и 
международни договори" в централното управление на НОИ. 
 
√ Почти 30 хил. фирми са "изчезнали" само за няколко месеца 
http://www.segabg.com/article.php?id=602253 
Лошата бизнес среда и недалновидната правителствена политика оказват пагубно влияние върху фирмите у нас. Само за 
последните няколко месеца са закрити над 50 000 работни места, а 27 000 малки и средни предприятия са 
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преустановили дейността си, съобщи изпълнителният председател на БСК Божидар Данев на среща с икономическия 
министър Делян Добрев. Официалните данни също показват, че от януари насам заетостта продължава да пада, а 
закритите работни места от началото на кризата вече гонят 450 хил. Това оказва влияние върху бизнеса, който макар 
през май да изглежда обнадежден, все още е предпазлив в решенията си. Вина за това има и икономическата криза, 
както и просрочените задължения към компаниите. По данни на финансовото министерство към края на м.г. държавата 
дължи на фирмите почти 370.6 млн. лв.  
Според Данев икономическият министър трябва да проявява по-твърда позиция пред колегите си и така да защитава 
фирмите. "В Министерския съвет не бива да се разглеждат и приемат нормативни актове, за които не е направена 
ефективна оценка на въздействието - нещо, което е задължително", заяви Данев.  
На срещата с Добрев бизнесът е поискал и по-прости и ясни процедури по програма "Конкурентоспособност". Според 
председателя на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев като цяло държавата допуска две основни грешки, които 
пречат на усвояването на средства от европейските фондове. "Първата е, че не се разговаря с бизнеса на етап 
планиране, а втората е, че гледаме какво правят другите страни, без да отчитаме националната специфика", заяви 
Дончев. Според него е нужно сериозно да се облекчат тежките и бавни административни процедури, придружени от 
огромна по обем документация, и много излишни срещи с администрацията, което е предпоставка за корупция.  
Министър Добрев припомни, че с последните реформи във ведомството времето за одобрение и разплащане по 
програмата за бизнеса ще се съкрати наполовина. От началото на май документите се разглеждат единствено в 
министерството на икономиката, а не както досега и в Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия. 
СВЕТОГЛЕД 
Разведряване на икономическата обстановка през май отчита НСИ. В търговията на дребно оценката на мениджърите за 
положението и перспективите пред предприятията силно е скочила, докато в индустрията все още са твърде сдържани 
оптимисти. Основен проблем за фирмите в България и този месец е несигурната икономическа среда. На фона на 
досегашните данни за свито потребление сега търговците на дребно са позитивно настроени и очакват повече продажби 
през следващите месеци. 
 
√ И енергийната агенция бе оглавена от верен кадър на ГЕРБ 
http://www.segabg.com/article.php?id=602230 
Министърът на икономиката Делян Добрев продължава ударно да подменя ключови кадри в енергетиката и на мястото 
на експертите поставя политически лица. След като зам. икономическият министър Валентин Николов изненадващо пое 
АЕЦ "Козлодуй", а колежката му Жулиета Хубенова напусна поста по собствено желание, вчера от длъжност бе 
освободен и шефът на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Кольо Колев. Той управлява агенция едва година. На 
негово място бе назначен общинският съветник от ГЕРБ Кирил Георгиев.  
Официалният мотив за смяната е слабата работа на агенцията, чиято дейност е свързана с енергийната ефективност. 
Според министър Добрев това е приоритет на правителството и темпото трябва да се подобри. Досега Кирил Георгиев е 
бил член на комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община. Бил е част и от 
екипа на комисията по транспорт. Той е роден през 1971 г. и е завършил УНСС със специалностите икономика и 
управление на териториалните системи и публична администрация. 
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