
 

 
 
 
Асоциация на индустриалния капитал в България 
 
Вестник Класа 
 
√ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Браншовите организации 
трябва да участват в тръжните комисии 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205172_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0
%B5%D0%B2,+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB+%D0%BD%D0
%B0+%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0
%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%
B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB+%D0%B2+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8
F+(%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%91)%3A+%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D
0%B5+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D1%80%D1
%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0
%B2+%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0
%B8%D0%B8 
Според нас при проблемите на фирмите в участието им в обществените поръчки няма съществена промяна. Продължава 
практиката предварително да се знае коя фирма в крайна сметка ще се окаже печелившата. В това отношение ние 
смятаме, че трябва да има промяна в органа, който обявява и провежда класирането. Би трябвало да се повиши ролята 
на Агенцията за обществени поръчки. Правили сме предложение в органа да участват представители на браншовите 
организации, както и в комисиите за формиране на заданията и тази за класиране на участниците. Не може браншовите 
организации в такъв случай да бъдат упреквани в конфликт на интереси, защото така или иначе се конкурират компании 
от съответния бранш. Иначе при спечелването на обществена поръчка не може да се изключи напълно възможността за 
корупция. Ако отварянето на офертите е публично и класирането е на принципа на най-изгодна минимална цена, може 
да се смята, че възможностите за манипулиране са минимални и на практика изключени. Много важни са и 
предварителните условия за участие, защото те би трябвало да не са силно ограничителни, така че да участват само 
предварително избран кръг от фирми, които да могат да се договарят помежду си по време на търга. При всички случаи 
електронното правителство ще допринесе за ограничаване на влиянието на човешкия фактор при провеждането на 
обществените поръчки. Няма спор, че именно това е потенциално отворена врата за корупционните практики. Не трябва 
обаче да се заблуждаваме, че въвеждането на електронно правителство може да реши въпроса автоматично. Самите 
правила при провеждането на обществените поръчки могат да минимализират възможностите за нелегитимни 
практики. А някои от тях са мерки за повече публичност, участие на браншовите организации по съответно съгласувани 
принципи и при основен критерий – най-ниска цена. Като са създадени такива механизми, контролът е много по-реален. 
Именно критерият „само цена“ изключва възможността за критикуваната тактика за подобряване на офертата в рамките 
на търга, при което, както стана известно, държавата се оказа основен нарушител. Много често сега се изисква критерий 
– икономически най-изгодна оферта, при неясни и странни изисквания или провеждането на преговори, което априори 
залага възможност за корупционни практики. Нашата препоръка е да се избягват обтекаемите критерии и да се заложи 
на прозрачността. 
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√ Екстремален оптимизъм за ефекта от европарите в България 
http://www.mediapool.bg/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-
%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-
%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-
%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news193450.html 
Около 93% от бенефициентите по програмите на Европейския съюз у нас са доволни от постигнатите резултати. Въпреки 
високата удовлетвореност България изостава с постигането на целите си – подобряване на качеството на живот и 
конкурентна икономика. Това показва анализът на напредъка по изпълнението на Националната стратегическа 
референтна рамка (НСРР), която е основния документ за програмния период 2007 – 2013 г. 
За 2011 г. брутният вътрешен продукт на глава от населението е достигнал 44% от средното за ЕС, като целта е през 2013 
г. да стигне над 51%. 
Според Европейската комисия българската икономика се възстановява сравнително бавно през 2010 – 2011 като 
реалният БВП през четвъртото тримесечие на 2011 г. е все още около 3% - под пиковата стойност, отчетена през 2008 г. 
Инерцията на растежа от 2011 г. е имала незначително положително пренасяне към 2012 г., отчита Брюксел. 
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Въпреки, че напредъкът на страната се очаква да продължи през следващите години, постигането на целите, 
определени от НСРР за 2015 г. остава под въпрос, а и те са твърде амбициозни предвид международната икономика, 
каза Михалис Никитаридис, ръководител на екипа, изготвил отчета на резултатите. 
Опростяване на правилата, определяне на приоритетни икономически сектори и региони, подобряване на капацитета на 
бенефициентите, засилване на финансовия инженеринг са препоръките отправени от консултанта. 
Бизнесът определи високите стойности на удовлетвореност на бенефициентите като “голяма доза оптимизъм”, а 
министърът по еврофондовете Томислав Дончев ги нарече “екстремални”. 
Според Милена Ангелова, от Асоциацията на индустриалния капитал, въпросникът е бил така направен, че 
бенефициентите не са могли да кажат какво куца в усвояването на евросредствата. 
Към момента резултатите показват, че от 15 млрд. лв. до получателите са достигнали около една четвърт от тях. Реално, 
колкото сме дали като вноска в ЕС, толкова и сме получили до момента, каза Камен Колев, заместник-председател на 
Стопанската камара. 
Бизнесът отчете напредък по най-големия проблем досега – сроковете на плащане, но поиска напредък и по отношение 
на авансовите плащания. 
Няма изненади в констатациите, каза министърът по еврофондовете Томислав Дончев. Той ги нарече “голяма скука”. 
Една десета от ръста на БВП се дължи на еврофондовете, отчете Дончев. Според него сложният модел на гарантиране на 
авансовите плащания вече е минало, защото сега това може да става вече и само срещу запис на заповед. 
 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ Стратегията за третия сектор - крачка напред след две назад 
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/05/29/1836287_strategiiata_za_tretiia_sektor_-
_krachka_napred_sled/ 
Повече прозрачност и контрол при финансирането за неправителствения сектор се предвижда от 2013 г., след като 
години наред средствата се разпределяха без последваща оценка на резултатите. Последната пък беляза и връх в 
непрозрачността, след като държавата премахна изцяло финансирането чрез конкурси в бюджета за 2012 г., но запази 
спорния принцип на директни плащания към няколко организации. 
Сега управляващите са подготвили "оздравителен" план - стратегия за подкрепа на развитието на гражданските 
организации в България за периода 2012 - 2015 г., разработена съвместно от представители на сектора и екип от 
ведомството на министър Томислав Дончев. Тя връща конкурсното начало, въвежда експертно оценяване на проектите 
и преразглеждане на критериите за директни субсидии. 
Какво "ново" 
Стратегията предвижда през 2013 г. да се възстановят средствата за проекти на конкурсен принцип, но всички 
процедури по оценяване на предложенията, селекция, мониторинг и отчетност да се възложат на външна организация 
като гаранция за безпристрастност, а не на държавни структури, както беше досега. От 2014 г. пък целият процес трябва 
да се управлява от специална структура, в която да участват представители на НПО, на държавни институции, както и на 
Народното събрание. "Това е разпространен и работещ модел. Подобни структури са създадени в Естония, Унгария и 
Хърватия", обясни Любен Панов от Българския център за нестопанско право (БЦНП). 
Миналата година организацията изготви анализ за изразходването на държавните пари за гражданския сектор в 
последното десетилетие, който показа хаос, липса на правила и фаворизиране на едни организации за сметка на 
достъпа до средствата на други. 
Сдружението отдавна настоява за промяна в модела на финансиране на сектора - с преобладаващ проектен и конкурсен 
принцип. Финансовото министерство обаче предпочете да отреже именно парите, които се дават с конкурси. Сега Панов 
все пак е оптимист. "Засега няма конкретна сума, предвидена за финансиране на проекти догодина, но имаме 
уверението на финансовия министър, че благодарение на стратегията ще бъдат отпуснати средства", каза той. 
Пороците умират трудно 
Стратегията обаче не предвижда да бъдат спрени изцяло директните субсидии, които се дават на някои организации, 
макар че обещава да бъдат преразгледани критериите за включването им в списъка. Принципно средствата се отпускат 
на сдружения на хора с увреждания, но сред тях са попаднали и организации като Съюзът на ветераните, а чрез графата 
"други" сред субсидираните се оказаха и Институтът за стандартизация, както и Рилската света обител, които не са 
типични неправителствени организации. Растат съответно и средствата за тях (виж графиките), показва анализът на 
БЦНП. Реално обаче досега държавата никога не се е мотивирала защо едни организации намират място в списъка, а 
други не, както и защо през годините парите за част от тях са нараснали десетки пъти, а за други не са се променили. 
Близо до премиера 
Държавното финансиране за нестопанския сектор е широко разпространено в ЕС. Така държавите аутсорсват част от 
публичните си услуги, като осигуряване на социални асистенти, домашни грижи или обучения за хора с увреждания и 
т.н. Това обаче обикновено става на конкурсен принцип, а не чрез директни субсидии. 
Конкурсите в България бяха въведени едва през 2005 г., но обемът на средствата, разпределяни с тях, постоянно 
спадаше, докато в крайна сметка бяха изцяло отменени през тази година. 
Освен това докладът на Центъра за нестопанско право разкрива, че провежданите конкурси през годините се отличават 
с непрозрачност и липса на правила, с неясно оценяване и без процедура за отчитане на ефективността и контрол върху 
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изпълнението на проектите. Няма процедури и за разграничаване на гражданските организации в обществена полза от 
други видове неправителствени организации като спортни клубове, библиотеки и читалища например. Така през 2009 г. 
8 от общо 22 одобрени проекта бяха на спортни клубове. 
Представителите на неправителствения сектор са наясно, че държавните пари не могат да стигнат за всички - според 
Централния регистър на Министерството на правосъдието организациите в обществена полза са над 9000. "По-важното 
е отношението, което властта демонстрира към сектора, а не самите средства", смята Любен Панов. Според авторите на 
стратегията законодателите често пренебрегват мнението на неправителствения сектор, тъй като дали ще го изслушат е 
въпрос единствено на добра воля. Затова се предвижда да се създаде съвет за развитие на гражданския сектор към 
премиера. 
 
√ Излишъци за май и юни ще балансират бюджета към полугодието 
http://www.capital.bg/biznes/2012/05/29/1836280_izlishuci_za_mai_i_juni_shte_balansirat_bjudjeta_kum/ 
Правителството ще приключи полугодието с балансиран бюджет, прогнозира източник на "Капитал Daily" от 
Министерството на финансите. Той обясни, че натрупаните дефицити през първите 3 месеца на годината в размер на 687 
млн. лв. ще се заличат с излишъците от април, май и юни. 
През втората половина на годината обаче ще следва увеличение на бюджетните разходи главно заради плащания по 
инвестиционни проекти. 
Експертът обясни по-добрите приходи от ДДС и увеличените обороти на фирмите с промяна в структурата на 
икономиката. "Износът се понижава, вносът расте и резултатът от тези процеси се нетира след подаване на ДДС 
декларациите. Това означава, че държавата получава повече приходи от облагане на вноса и възстановява по-малко 
ДДС на износителите", обясни той. 
Изсветляването на сивия сектор и съживеното потребление той постави на заден план като фактори за по-високите 
постъпления от ДДС. Преди кризата България имаше подобна структура на икономиката и двуцифрените дефицити по 
текущата сметка раздуваха приходите в бюджета от ДДС. 
Пенсионни сметки 
Поради факта, че все още икономиката не е набрала скорост и не се очаква значителен ръст на бюджетните приходи, 
Министерството на финансите няма оценки с колко може да се увеличат пенсиите от следващата година. Миналата 
седмица финансовият министър Симеон Дянков потвърди ангажимента на правителството да увеличи всички пенсии 
през 2013 година, но не уточни с колко точно и дали повишението ще е с различни темпове за високите и ниските 
пенсии. 
Според експерта от ведомството на Дянков лесно може да се намерят средства за индексация на пенсиите с темпа на 
инфлация. Този ангажимент вече е записан в Кодекса за социално осигуряване. За повишение над темпа на инфлация 
обаче допълнително ще се търсят решения. Вдигане на всички пенсии с 10% например би струвало 700 млн. лв., или 
почти 1% от брутния вътрешен продукт. 
Това обаче е сума, която трудно може да се осигури с икономии в други сектори, а в противен случай дефицитът ще се 
раздуе. Във финансовото министерство все още липсва разчет какви разходи може да се съкратят, затова най-вероятно 
вдигането на пенсиите над темпа на инфлацията ще стане не от началото на 2013 г., а от средата й. Това би било 
непосредствено преди парламентарните избори. 
Еднократни постъпления 
Близо 196 млн. лв. постъпления от приватизация на "Булгартабак холдинг" ще получи този месец Сребърният фонд. 
Средствата обаче няма да се считат за приход и да влияят на бюджетното салдо. Причината е, че при приватизационните 
сделки държавата заменя своите физически активи и акции с ликвидни средства, но богатството й не се увеличава. 
По-различна е схемата за приватизиране на миноритарни дялове, при която те се продават от Държавната 
консолидационна компания. Така миналия декември през борсата се продадоха държавните дялове в "ЕВН 
Електроразпределение" и "ЕВН Електроснабдяване" за общо 94 млн. лв. 
Преди това обаче акциите бяха прехвърлени в консолидационната компания и стана възможно разликата между 
номиналната им стойност и продажната цена да се осчетоводи като приход, който формира печалба за дружеството. 
Затова и дивидентът от нея ще влезе като приход в бюджета, който се очаква да постъпи през юни, и така се заобикаля 
задължението сумите после да се прехвърлят в Сребърния фонд. 
Без значение по каква схема държавата си набавя средства от продажба на активи приватизацията е полезна, защото в 
частни ръце фирмите се управляват по-ефективно. Финансиране на бюджета с приватизационни сделки обаче не е 
устойчиво, защото всяка продажба представлява еднократен ефект. След това държавата спира да получава дивиденти 
от дружеството и може да разчита само на данъчни приходи от неговата евентуална печалба. 
 
Вестник Класа 
 
√ БВП на глава от населението у нас е 44% от средния в ЕС 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205184_%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D
0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0
%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B5+44%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D
0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%95%D0%A1 
В момента брутният вътрешен продукт /БВП/ на глава от населението на България е 44% от средния за гражданите на 
Европейския съюз и това е все още ниска стойност, заяви Михалис Никитаридис, ръководител на екипа, изготвил 

http://www.capital.bg/biznes/2012/05/29/1836280_izlishuci_za_mai_i_juni_shte_balansirat_bjudjeta_kum/
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205184_%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B5+44%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%95%D0%A1
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205184_%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B5+44%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%95%D0%A1
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205184_%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B5+44%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%95%D0%A1
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205184_%D0%91%D0%92%D0%9F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81+%D0%B5+44%25+%D0%BE%D1%82+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%95%D0%A1


междинен доклад за оценка за напредъка на страната по изпълнение на седемте оперативни програми от т. нар. 
Национална стратегическа референтна рамка (НСРР). Докладът, представен вчера, се базира на данни от първите години 
от членството на България в ЕС (2007-2009) и дава препоръки за подобряване на работата по проектите с европейски 
средства. В националната референтна рамка е заложено в края на програмния период брутният вътрешен продукт на 
глава от населението спрямо средния за 27-те държави членки да стане 51,2%, докато този показател през 2005 г. е бил 
31,1 на сто. Никитаридис отбеляза, че България е показала ясен напредък в много сфери, но изоставането по отношение 
на средните европейски нива продължава и трябва да се преодолее.  
Към момента в режим на изпълнение или вече изпълнени са 75% от целия ресурс на финансовата рамка. Това са близо 
11,8 млрд. лв., вътрешните плащания са близо една четвърт, а възстановените от ЕК пари са 16%, без да са включени 
авансовите плащания, отчете министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Той отбеляза, че НСРР за 
периода 2007-2013 година е писана при условия на икономически възход, а се изпълнява в период на криза и рецесия. 
„Има още година и половина за договаряне на останалата една четвърт от целия ресурс и близо две години и половина 
срок за изплащане на всичко, което е договорено“, уточни Дончев.  
Министърът по управление на средствата от ЕС каза още, че материалният напредък вече има видими резултати. 
Примерно в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ всеки 10-и българин е бил пряко ангажиран в 
проект - било като потребител на социална услуга или курсове за професионално обучение.  
Сред основните наблюдения на екипа, подготвил анализа за изпълнение на седемте оперативни програми, са 
увеличаването на икономическата активност на населението, развитието на информационните и комуникационните 
технологии и ползването на интернет от българските граждани, напредъкът в техническата инфраструктура и 
сравнителната финансова стабилност на икономиката ни.  
Като негативи са отбелязани високата безработица (особено в селските райони), високият процент на населението, 
изложено на риск от бедност, и регионалните различия в страната, които стават по-силни през последните години. 
Според Никитаридис важно е да се прилагат новите инструменти за финансови инженеринг, като инициативите 
„Джереми“ и „Джесика“. Изготвеният под негово ръководство доклад приключва с препоръки към българското 
правителство. Там се отбелязват и значителните закъснения заради изискванията по Закона за обществените поръчки и 
се препоръчва да се обмисли идеята за създаване на специален закон, който да урежда процедурите по усвояването на 
европейските средства. 
 
√ Български фирми изпълняват над 200 договора за близо 50 млн. лв. 
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205229_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B
0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+200+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D
0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2. 
Български фирми изпълняват над 200 договора за близо 50 млн. лв. от Оперативна програма „Конкурентоспособност“. 
Вчера министър-председателят Бойко Борисов се включи в церемонията по връчването на договорите на компаниите, 
участвали в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Покриване на международно признати 
стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Заедно с премиера в събитието участваха 
вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян 
Добрев. Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските 
предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на 
продукти с европейски и международни стандарти, каза в своето приветствие министър Добрев. Министърът съобщи, че 
241 компании са одобрени на този етап. Надяваме се да договорим допълнителни средства, защото има много 
качествени проекти, подадени по тази схема, каза той. Надявам се да бъдат наддоговорени 50% от средствата, посочи 
той.  
Добрев посочи, че реформата в неговото министерство е довела до облекчаване на процедурите за включване на 
бизнеса в програмите не ЕС, и подчерта, че наполовина са намалени административните звена, които управляват 
европарите. Като напредък бе отчетено, че сега в МИЕТ има две приемни, които работят с хората на пълно работно 
време, докато доскоро е имало само една, с работно време от два часа седмично.  
 
Вестник Стандарт 
 
√ 385 млн. повече събра НАП 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-30&article=411338 
С 385 млн. лв. повече са постъпленията от данъци и осигурителни вноски до 17 май 2012 г., в сравнение със същия 
период на 2011 година., отчитат от Националната агенция за приходи. До средата на май по сметки на НАП в цялата 
страна са постъпили общо 5,3 млрд. лв., като това е с 8% повече от миналата година. 40% от плана за приходите на НАП 
за цялата година е изпълнен към средата на месец май. От началото на годината до 17 май 2012 г. от данъците върху 
доходите на физическите лица в хазната са постъпили 876 млн. лв., което е с 50 млн. лв. повече от същия период на 
миналата година. Постъпленията от корпоративни данъци възлизат на 803 млн. лв., което е с 20 млн. лв. повече от 
постъпилите в хазната към 17 май 2011 г. 
За периода НАП е събрала общо 2 млрд. лв. от осигурителни вноски, сочи още отчетът за изпълнението на приходите. В 
сравнение с 2011 г. приходната агенция е внесла в бюджетите на НОИ и НЗОК със 168 млн. лв. повече. Приходите по 
бюджета на НЗОК възлизат на 550 млн. лв., което е с 21 млн. лв. повече спрямо 2011 г. За отчетния период в бюджета на 

http://www.klassa.bg/News/Read/article/205229_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+200+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205229_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+200+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205229_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+200+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.
http://www.klassa.bg/News/Read/article/205229_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+200+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+50+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-30&article=411338


Държавното обществено осигуряване са постъпили 1,2 млрд. лв., като очакванията са до края на годината НАП да събере 
100% от планираните постъпления от осигурителни вноски. "Данните за изпълнението на приходите показват, че 
свързването на касовите апарати с НАП и последвалите контролни действия осезаемо подобряват финансовата 
дисциплина в страната", каза по повод отчета за приходите изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов. 
 
√ Данък гони инвеститори 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-30&article=411333 
Има опасност България да бъде избягвана от инвеститорите от страни извън ЕС, ако наред с останалите държави от 
Общността въведе данък върху финансовите транзакции. Това каза за "Стандарт" Цветослав Цачев, ръководител 
"Анализи" в инвестиционния посредник ЕЛАНА Трейдинг. Преди дни Европейският парламент одобри становище за 
въвеждане на данък върху финансовите трансакции. Предвижда се облагане в размер на 0,1% върху сумата при сделки с 
акции и облигации и 0,01 на сто за другите финансови инструменти. "Макар нашето правителство винаги да е било 
срещу увеличаване или появата на нови данъци, сме "за" и аплодираме това, че са приети данъци върху транзакциите", 
беше коментарът на премиера Бойко Борисов. 
"Натоварването с данък няма да промени капиталовия пазар у нас, защото и без това той е в абсолютна стагнация", 
смята Цачев. По думите му, оборотите са много ниски и облагането им с данък ще се усети единствено от малкото чужди 
инвеститори на родния пазар. "У нас няма инструменти с висока степен на ливъридж, като тези довели до финансовата 
криза през 2008 г. Затова ние по-скоро ще пострадаме от недалновидността на законодателните и регулаторните органи 
в Европа, които в момента се опитват да компенсират липсата на адекватни инвестиционни ограничения и контрол на 
риска с данъчно облагане", добавя Цачев, като все пак отбелязва, че инвеститорите извън ЕС вероятно ще свикнат с 
новия налог. Груби сметки сочат, че при 717 млн. лв. оборот на Българска фондова борса за 2011 г., ефектът за хазната от 
данъка би възлизал на под 1 млн. лв. 
 
Вестник Новинар 
 
√ Дават шанс на пенсионерите да работят по-дълго 
http://novinar.bg/news/davat-shans-na-pensionerite-da-rabotiat-po-dalgo_MzkzNDs1MQ==.html 
Една от целите на проекта "Домашни грижи за независим и достоен живот" е възрастните хора да бъдат 
деинституционализирани. Това заяви зам.-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова. Според 
нея по този начин възрастните хора ще могат да останат по-дълго на пазара на труда, а житейският им опит ще бъде 
оползотворен. 
Председателят на Българския червен кръст (БЧК) Христо Григоров пък заяви на конференция, че възрастните хора във 
всяко едно общество са уязвими, а целта на организацията му е да направи всичко по силите си да им помогне да 
живеят достойно. 
Посланикът на Швейцария у нас Регина Ешер обясни, че в нейната страна не могат да си представят живота без такъв тип 
социални грижи. Тя посъветва България да вземе пример от този опит, защото подобен тип обгрижване излизало по-
евтино от болнично лечение. 
 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-05-30&article=411333
http://novinar.bg/news/davat-shans-na-pensionerite-da-rabotiat-po-dalgo_MzkzNDs1MQ==.html

