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√ Бизнесът се опасява от двуцифрен спад на износа и нова вълна от банкрути
http://g2mediabg.cosmopolitan.bg/blogpost_15640_0.html
Оптимистичните прогнози за бърз изход от кризата отстъпват място на реалистичните, които показват, че тя ще
продължи още няколко години, а най-тежко е положението в Европа.
Това показва проучването "Глобален барометър", съобщи президентът на Международната асоциация на изложбената
индустрия Ари Бриенен, който е в Пловдив за откриването на международния панаир.
"Повечето фирми не смятат, че кризата е отминала, и нямат положителни очаквания за Европа, във възход са пазарите в
Южна Америка и Азия", твърди Бриенен.
Българският бизнес напълно споделя общите настроения.
"Малка страна сме, 60% от износа е за ЕС, тепърва ще ставаме свидетели на проявленията, които кризата в еврозоната
има. Търговските потоци реагират най-бързо на сътресенията", опасява се Милена Виденова, управител на "Кофас
България".
Износът, доскоро двигател на българската икономика, може да спадне с двуцифрен процент, а предприятията, особено
по-малките, са застрашени от потъване в нова вълна от фалити, твърди Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ). Като упрек към правителството той отбеляза, че минималната работна
заплата в реалната икономика не трябва да се определя от министри, а да се договаря. Според Велев при лоша външна
среда и при продължаващи опити държавата да се меси на бизнеса новата вълна от фалити е неизбежна, а тя означава
загуба на още работни места и спад на доходи.
Лидерът на ДСБ Иван Костов коментира през уикенда, че безработицата е основна причина за тежкото положение на
българските семейства. Според него обещаното вдигане на заплати е предизборен ход на ГЕРБ. Правителството вече
обяви, че от Нова година готви поредно качване на минималната заплата - на 310 лв., въпреки че бизнесът от години
роптае срещу административните прагове.
Данните на Агенцията по вписванията са красноречиви - вече пета година броят на фалиралите фирми в България расте.
Все повече предприятия изпадат в несъстоятелност и след съответната процедура изчезват от правния мир заради
банкрут.
През цялата 2008 г. е имало само 246 фалита, а през 2011 г. вече са били 500, за седемте месеца на тази година
процедури по несъстоятелност са започнати за 387 фирми, а до края на годината се очаква бройката да надмине 650,
обяви finance5.bg.
Затъването на предприятията е пряко свързано с лавината на междуфирмената задлъжнялост. Българската стопанска
камара от години алармира, че висящите задължения са бич за бизнеса, а те надхвърлят 160 млрд. лева - два пъти
повече от мащабите на цялата българската икономика.
По данни на ЕОС груп вече 34% от всички дължими плащания са просрочени. Просрочията са особено тежък проблем в
строителството и в химическата промишленост.
Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Класа
√ Българската икономика ще започне да набира скорост през 2013 г.
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212217_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%82%D0%B0+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0++%D1%89%D0%B5+%D0
%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0
%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+2013+%D0%B3.
Намаляването на напрежението на финансовите пазари, постепенното възстановяване на доверието на чуждите
инвеститори и стабилният темп на усвояване на европейските средства ще доведат до забързване на възстановяването
на икономиката на България в края на тази началото на следващата година. Това пише в последния тримесечен анализ
на "Уникредит Булбанк", посветен на развитието на икономиката на България и останалите страни в Централна и
Източна Европа. Индивидуалното потребление ще се повиши през следващата година, става ясно още от анализа.
Планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите, след като те бяха замразени през последните три
години, би трябвало да подкрепят номиналните доходи на средностатистическото домакинство с около 3% годишно. От
своя страна, очакванията за по-слабия ръст на цените на храните ще повиши покупателната способност на населението.
На фона на тези фактори ние оставяме прогнозата си за растежа на БВП непроменена на 0.5% за 2012 г. и 1.5% за 2013
г.”, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на "Уникредит Булбанк". Той смята, че през следващата година

пречките пред процеса на възстановяване ще останат същите (с изключение на по-високите цени на храните) но силата
им ще намалее. Като цяло през следващата година с отшумяването на дълговата криза доверието ще продължи да се
възстановява. Така натискът за намаляване на задлъжнялостта ще намалее и ще бъдат осигурени стимули за
увеличаване на инвестициите и растежа.
През второто тримесечие на 2012 г. БВП се повиши с минималните 0.3% спрямо предходните три месеца и с 0.5% в
сравнение със същия период на миналата година. Макар и минимално, повишението се дължи на увеличението на
индивидуалното потребление и износа през второто тримесечие съответно със 2.4% и 3.4%. През юли инфлацията в
България отбеляза най-голямото си месечно повишение от четири години насам с 1.5%. В анализа на Уникредит се
посочва, че високата инфлация допълнително затруднява възстановяването на домакинствата. В контекста на високата
задлъжнялост на частния сектор и слабото вътрешно възстановяване обаче повишението на инфлацията не е изцяло
лоша новина, коментира Кристофор Павлов. По-високата инфлация спомага за облекчаване на трудностите, пред които
са изправени кредиторите, тъй като намалява реалната стойност на дълга. Според главния икономист по-високата
инфлация създава стимули за потреблението и именно тя може да се превърне в част от лекарството, нужно за да се
спре трупането на кеш, което тежи на възстановяването на инвестициите и растежа. Прогнозите са средно за цялата 2012
г. инфлацията да достигне 2.5%, а в края на годината да бъде 3%. За следващата година пък се очаква повишението на
цените да е средно с 2.7%.
√ Депутат от ГЕРБ поиска данък върху пенсиите
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212213_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%BE%D1
%82+%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%91+%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1
%8A%D0%BA+%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83+%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%
B5
Депутатът от ГЕРБ и член на парламентарната комисия по бюджет и финанси Борис Грозданов поиска пенсиите също да
бъдат обложени с данък общ доход, когато падне таванът им. Грозданов предложи въвеждането на данък върху лихвите
от депозити.
В края на миналата седмица идеята за данък „Депозит“ беше лансирана от Министерството на финансите, а само
няколко часа по-късно отново ведомството на Симеон Дянков я оттегли. Промените са свързани с проекта за нов закон
за публичните финанси, който беше обсъден в цялата страна в понеделник по повод Деня за диалог между местната и
централната власт.
„Единственият аргумент пенсиите в момента да не се облагат е таванът от 700 лева. Падне ли таванът, вече този
аргумент отпада и ще трябва да го въведем, както останалите страни в ЕС“, коментира Грозданов на среща с експерти в
Столична община.
В момента минималната пенсия е 145 лева, а данъкът общ доход - 10%. Това означава, че ако пенсиите бъдат обложени,
при най-ниските налогът ще е 14.5 лева. При най-високите пенсии от 700 лева пък данъкът би бил съответно 70 лв. Само
преди ден социалният министър Тотю Младенов обяви, че от 1 април се очаква повишение на пенсиите „с около 10%“.
Точните разчети за увеличението на доходите на най-възрастните обаче все още се правели.
За доходите от депозити Борис Грозданов заяви, че мотивът досега да няма данък върху тях е, че ще бъде разкрита
банковата тайна. Според него е дошло времето да се присъединим и ние към страните в Европейския съюз и банковите
спестявания да се обложат с данък.
Не е обсъждана идеята за облагане с данък на високите пенсии, каза пред "Фокус" няколко часа по-късно в понеделник
Димитър Главчев, зам.-шеф на ПГ на ГЕРБ. Той определи изказването на колегата си Грозданов като "изненадващо".
√ 150 000 подкупа на месец се дават у нас
http://www.klassa.bg/News/Read/article/212202_150+000+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0+%D
0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86+%D1%81%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82+%
D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%81
2-3 пъти е по-високо месечното равнище на даване на подкупи у нас в сравнение с ЕС, заяви на пресконференция
Александър Стоянов, директор по научната дейност към Центъра за изследване на демокрацията. Това означава, че
средно има 150 000 корупционни транзакции на месец, като броят на тези сделки надхвърля капацитета на всякакви
контролни институции в държавата. Експертите на ЦИД смятат, че много по-смислен е подходът да се промени средата,
в която действат обществото и институциите. "Под това се разбира преструктуриране на интересите в различни сектори
и области. Хората, преследващи собствените си интереси могат да предотвратяват корупцията", заяви Стоянов.
Изследването на ЦИД показва, че в повечето случаи инициатор на корупционните сделки е администрацията.
"Поведението на администрацията е решаващо за това дали има или няма корупционни сделки. Това, което
наблюдаваме в последните години е, че съпротивата нараства, но се увеличава броят на хората, които отиват с
нагласата, че ще дадат подкуп", разясни Стоянов.

√ ManpowerGroup: Бизнесът няма стратегия за работната сила
http://www.klassa.bg/news/Read/article/212209_ManpowerGroup%3A+%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
%D1%8A%D1%82+%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%
D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%81%D0%B8%
D0%BB%D0%B0
Стратегията за работната сила не е приоритет сред глобалните компании, установи ново проучване на ManpowerGroup.
78% от анкетираните работодатели или нямат стратегия за работната сила или се борят, за да я въведат.
"Всички фирми, малки и големи, се нуждаят от стратегия за човешкия капитал, за да успеят в Човешката ера", каза Оуен
Съливан, изпълнителен вицепрезидент и председател Specialty Brands в ManpowerGroup.
"Без стратегия за структуриране на гъвкави модели на работа е невъзможно да се настрои колебаещото се търсене на
продукти и услуги. Печелившите компании са в състояние да идентифицират и наемат правилния микс от служители на
непълно работно време, на пълно работно време и квалифицирани таланти, които да посрещнат нуждите както в реално
време така и в бъдеще".
В световен мащаб само 38% от анкетираните смятат Човешките ресурси за пълноправен партньор на бизнеса.
Резултатите от новия доклад посочват също нестабилността, която заплашва малките и средни предприятия (МСП),
които изискват правилната рамка и ресурси, необходими, за да растат.
Улесняването на растежа на МСП, които играят важна роля в поддържането на икономиките, е една препоръка,
представена на Световния икономически бизнес форум - 20 (B20) от работната група по заетост по време на срещата на
върха на лидерите на Г-20 в Мексико през юни т.г.
Вестник Капитал daily
√ Единно плащане, единна санкция
http://www.capital.bg/biznes/finansi/2012/09/24/1912765_edinno_plashtane_edinna_sankciia/
Наказателната лихва за просрочените осигурителни задължения може да бъде намалена наполовина. В момента тя е 20
процентни пункта плюс основния лихвен процент, изчисляван от БНБ, като идеята е да бъде приравнена на тази при
данъците, която е 10 пункта над ОЛП. Това съобщиха източници от Министерството на финансите и от ГЕРБ, но уточниха,
че мярката ще влезе в сила само ако парламентът одобри единното платежно нареждане за погасяване на публични
задължения.
Идеята на тази промяна е да улесни бизнеса при плащането на данъци и осигуровки. В момента за всяко задължение се
попълва отделно нареждане в банката, а това губи време и средства на фирмите. Заедно с въвеждането на единното
платежно обаче ще отпадне и правото на избор на данъкоплатците кое от няколко публични вземания да погасят, когато
не могат да покрият всичките си задължения към бюджета. Вместо това автоматично ще се покриват първо
задълженията, на които срокът за плащане изтича или е изтекъл най-рано.
"С въвеждането на единно платежно нареждане е логично и глобите и наказателните лихви за неплатени данъци и
осигуровки да са съпоставими", е мнението и на председателя на бюджетната комисия към парламента Менда
Стоянова.
Кой печели
По-ниската наказателна лихва ще облагодетелства и бизнеса, и самоосигуряващите се лица. Според източници от
икономическия екип на ГЕРБ ефектът върху бюджета от понижението й няма да е голям - около 6 млн. лв. А и
работодателските организации отдавна настояват за изравняването на лихвата за забава при осигуровките (20 пп + ОЛП)
с тази, която се дължи при просрочени данъчни задължения (10 пп + ОЛП). В последните години основната лихва на БНБ
е под 0.5%, така че тя не оказва съществено влияние.
При това положение фирмите имат стимул да погасяват първо просрочените осигуровки и след това всички останали
задължения, макар че може да са възникнали на по-ранен етап. След въвеждането на единно платежно нареждане
компании, които коректно декларират задълженията си, но заради ликвидни затруднения бавят внасянето им, ще бъдат
ощетени повече, ако наказателните лихви не се изравнят. Ако например една фирма не си плати корпоративния данък в
срок, а след това забави и осигуровките на своите служители, когато получи приход, има стимул да плати първо
осигуровките, защото лихвата по тях е по-голяма. С единното платежно нареждане обаче средствата, които тази фирма
внесе, ще бъдат насочени автоматично към подсметката за корпоративен данък, защото това задължение е възникнало
първо. Само ако сумата го превишава, нейният остатък ще се насочи за частично погасяване на осигурителното
задължение.
Освен наказателна лихва за забавяне на осигурителни плащания се начислява и глоба, която варира от 500 лв. до 5 хил.
лв., но за момента не е дискутирано дали тя да отпадне.
По-малко разходи за бизнеса
Според източници от управляващите наказателната лихва ще се понижи, но едва след като в сила влезе и единното
платежно нареждане. Така управляващите искат да си осигурят подкрепа на бизнес организациите, ако банковият сектор
възроптае срещу идеята. Справка на икономически експерт от ГЕРБ показва, че за миналата година частният сектор е
наредил 24 млн. транзакции към държавата по банков път, за които финансовите институции са събрали съответната
такса. С новия начин за плащане се очаква да спаднат приходите на банките от такси за преводи към бюджета.
Първоначално идеята за единното платежно нареждане беше приета с одобрение от всички бизнес организации, които
настояват за това от години. След като тя бе разписана в конкретни предложения за промяна на Данъчно-осигурителния

процесуален кодекс, Българската стопанска камара разкритикува механизма за погасяване в хронологичен ред. Според
организацията, ако бизнесът не може сам да избира кое задължение да плаща, ще се създаде неравнопоставеност в
отношенията между данъчната администрация и частния сектор.
Здравните права няма да се губят
Наказателната лихва ще бъде намалена с промени в Кодекса за социално осигуряване, които трябва да се внесат в
парламента до седмица-две, уточни депутат от ГЕРБ. Допълнително се подготвят и промени в Закона за здравното
осигуряване, които ще помогнат на трайно безработните лица да не губят осигурителни права. Също като при фирмите и
те могат да имат повече от едно просрочено задължение към държавата и това да наложи погасяването на няколко
данъка, преди да изчистят задълженията си за здравно осигуряване. Промени в закона ще позволят с попълването на
еднократна декларация хората да внасят първо здравни вноски и средствата да се насочват директно към здравната
каса, а не към подсметките с другите им задължения.
√ Изследване на ЦИД за 2011: 25 % от контактите с администрацията водят до корупция
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2012/09/24/1912559_izsledvane_na_cid_za_2011_25_ot_kontaktite_s/
След период на подобрение между 2009 и 2010 г. (индекс 1.1), през последната година равнището на административна
корупция в страната се повишава (индекс 1.3). България остава в първата четворка на държавите в ЕС с най-висок
корупционен риск, като пред нас са Румъния, Литва и Словакия, а нивото на корупция в страната е два и половина пъти
по високо от средното за ЕС, показват и данните на Евростат. Това показват резултатите на традиционното проучване на
динамиката и равнището на корупцията в България, извършвано от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) и
Витоша рисърч с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт".
"Добрата" новина е за бизнеса - равнищата на корупция там намаляват, макар и минимално (индекс 1.15 през 2011 г.
при 1.31 през 2010 г), но като цяло остават устойчиви след значителното подобрение, което бе отбелязано с приемането
на България в Евросъюза през 2007 г.
"За съжаление дългосрочно данните показват, че корупцията е системен проблем на българското общество, т.е. че тя
произтича от недобрата структура на администрацията. Този проблем не може да се реши само чрез контрол и търсене
на персонална отговорност, а чрез дълбоки реформи", казва Александър Стоянов от ЦИД. Според него тези реформи
трябва да засегнат не само администрацията, но и правосъдието, органите на сигурността и дори медиите.
В главната роля - администрацията
Администрацията е основен двигател за корупцията в България, заключават от ЦИД. През 2011 г. всеки четвърти от
контактувалите с администрацията граждани признава, че е давал подкуп – пари, подаръци или обещания за услуга.
Година по-рано този дял е бил спаднал до всеки пети. Пикът в последните години пък е бил при управлението на
тройната коалиция - през 2007 подкуп е давал приблизително всеки трети.
Изследването регистрира интересни граждански нагласи към корупцията. През 2011 г. само 48 % от хората, общували с
администрацията, са отговорили положително на искане за подкуп, докато за целия период от 1999 г. насам този
индикатор винаги се е движил между 60 и 70%. В същото време обаче нараства "предлагането", т.е. делът на хората,
които сами са дали подкуп, без да им е бил оказван натиск за това – през 2011 г това са 11.4% от запитаните, при само
3.9% година по-рано. Това показва, че "прокорупционното" поведение на гражданите се очертава като нов елемент от
корупцията в страната, обобщава изследването.
Любопитно е още, че повече хора в сравнение с предишните изследвания смятат, че положението се подобрява, макар
че данните не показват свиване на корупцията, дори напротив. Според авторите на изследването, действията на
правителството в последните три години са довели до това, че гражданите възприемат по-позитивно реалността, която
на практика не се е променила. Или казано иначе – пиар усилията на властта са дали резултат.
Минимален спад на корупцията се наблюдава при бизнеса - през 2011 г участието на бизнес сектора в корупционни
сделки е с най-ниски стойности за последните 12 години. Като цяло обаче нивата там са устойчиви и не се променят
значително от 2007 г насам.
Високите етажи - на завет
Корупцията на административно ниво е най-масова и срещу нея се хвърлят най-много усилия, но в същото време тази по
високите етажи на властта остава незасегната. Липсват разкрития за политическа корупция, липсват системни усилия за
разследване и на едрата бизнес корупция на "белите якички", свързани с политически фигури, липсва и напредък в
сферата на обществените поръчки.
"Освен това корупцията на високо ниво прелива и в администрацията. Всички знаем, че с всеки нов кабинет се
назначават и нови ръководители на структури, които уж трябва да са чисто специализирани и бюрократични. Това
връзва ръцете и на разследващите органи – те знаят кои са "нечии хора" и не бива да бъдат закачани – на практика
целите ръкводства на редица ведомства са такива", смята и Филип Гунев, старши анализатор в ЦИД.
Сред мерките, които той посочва за справяне с проблема е именно деполитизирането на администрацията и
бюрокрацията. Липсата на нужното пространство за независими действия от страна на полиция, митници, НАП и редица
контролни органи и т.н., политизира наказателния процес и ограничава ефективността в противодействието на
корупцията, смятат авторите на доклада.
Изберателен контрол
Филип Гунев отбелязва и друг съществен проблем – прекомерното съсредоточаване върху контрола, упражняван от
множащи се държавни структури (НАП, Агенция "Митници", ДНСК, ДФИ, Агенция по храните, Агенция за лекарствен
контрол и т.н.). Те все повече се превръщат в затормозяващ фактор, особено в бизнес сектора.

Разбира се, увеличеното наблюдение в ниските равнища на администрацията има своето възпиращо въздействие,
отбелязват авторите. Опитите за ограничаване на злоупотребите обаче все повече се изражда в административен
произвол върху бизнеса, а и върху гражданите, допълват те. Особено когато е селективно прилаган, контролът се оказва
и нова форма на корупционен натиск, която кара бизнесмени и граждани сами да предлагат подкупи.
Според авторите на доклада, ресурсите на тези контролни звена трябва приоритетно да бъдат насочени към
противодействие на политическата корупция – т.е. към високите етажи на властта и нейното срастване с местни или
национални олигархични мрежи.
Вестник Стандарт
√ 50 млн. за бизнес на безработни
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2012-09-25&article=425216
Безработните у нас могат да разчитат на финансова помощ от Брюксел за стартиране на собствен бизнес. За целта са
предвидени 50 млн. лв. по ОП "Развитие на човешките ресурси", съобщи economymagazine.bg. На парично рамо могат да
разчитат поне 2500 българи, останали трайно без работа, показва справка от Агенцията по заетостта. Безвъзмездната
финансова помощ, която дават фондовете на ЕС и националното съфинансиране, е до 20 000 лв. за всеки нов бизнес.
Очакванията са с тези пари да се разкрият поне 7500 нови работни места. Условието за включване в програмата е
кандидат-предприемачите да са изкарали специален курс, преди да започнат да пишат своя бизнес план. Курсовете се
организираха по местоживеене - от областните бюра по труда. Към края на август 9626 безработни са били обучени за
придобиване на предприемачески и бизнес умения. От всички изкарали предприемаческите курсове, малко над 1/3,
или 3460 безработни са потърсили консултантски услуги за изготвяне на бизнес план или доразвиване на бизнес идея.
Подадените проекти са 558, а крайният срок за предложения е 31 май догодина.
Вестник Сега
√ БДЖ и пощите получиха поредната отсрочка за касовите апарати
http://www.segabg.com/article.php?id=617394
БДЖ и пощите ще получат поредна индулгенция от държавата за нарушаването на изискванията за дистанционна връзка
с НАП на касовите апарати. Двата държавни мастодонта вече се възползваха от безпринципната 6-месечна отсрочка за
спазване на правилата, но и тя се оказа недостатъчна. Така за тях ще бъде определен втори извънреден срок - 31 януари
2013 г., става ясно от проект за промени в наредбата за отчитане на продажбите в търговските обекти.
БДЖ и пощите не успяха да се вместят в общия срок за връзване на касовите апарати с НАП - 2 април, като официално
обяснение за забавянето не бе дадено. За да спаси дружествата от глоби и временно затваряне на клоновете,
финансовото министерство спешно измени наредбата и им даде отсрочка до 30 септември. Двете държавни фирми
получиха и привилегирован статут да не отчитат оборотите през касови апарати, ако са изградили автоматизирана
система за управление на търговската дейност, която има дистанционна връзка с НАП.
Системата още не е изградена, става ясно от поредните промени в наредбата. В нея са включени само част от обектите
на двете дружества. Обектите без връзка със системата ще ползват старите касови апарати без връзка с НАП до 31
януари 2013 г. БДЖ и пощите получават и друго облекчение - да не включват изобщо в автоматизираната система
обекти, които са разположени в населени места с под 300 жители в труднодостъпни райони. От мотивите към
законопроекта обаче не става ясно, че това право важи само за тях. В тях се изтъква, че това е облекчение и стимул.
Това не е единственият компромис при прилагането на новите правила за фискалните устройства. Изключение бе
допуснато и за крупен бранш като автобусните превози. Те се оказаха пропуснати от общия режим и депутатите
поправиха грешката с извънредни промени в закона за автомобилните превози, които обаче удължиха крайния срок за
подмяна на апаратите - до началото на януари за международните превози и до 31 декември 2013 г. за
вътрешноградските. Изпуснати бяха и таксиметровите услуги. В същото време управляващите не приеха предложение на
"Синята коалиция" задължението за подмяна на касовите апарати да не важи за малките и нерегистрирани по ДДС
фирми.
САНКЦИИ
Неспазването на правилата за фискалните устройства се наказва със солидни санкции. За липса на дистанционна връзка
с НАП максималната санкция при наличие на неотразен оборот е 10 000 лв. При липса на разлики в оборота глобата е от
500 до 2000 лв. Независимо от финансовите санкции при неизпълнение на изискванията се прибягва и до принудително
запечатване на обекта за срок до месец, забранява се и достъпът до тези помещения.
Вестник Новинар
√ Бизнесът предпочита да инвестира в имоти
http://novinar.bg/news/biznesat-predpochita-da-investira-v-imoti_NDA1Mjs0MQ==.html
Спадът на лихвите по банковите депозити през лятото е повишил интереса на бизнеса към закупуването на имоти с
инвестиционна цел. Това съобщи пред телевизия „България он ер” имотният експерт Калоян Богданов.
Инвеститорите се спират най-вече на жилищата в райони с добра инфраструктура, които се намират в близост до
поликлиники, детски градини, учебни заведения, магазини на големи хранителни вериги, а в столицата важен фактор е
и близостта до станция на метрото.

Богданов обясни, че цените на наемите се запазват с леки повишения от около 10-15 евро в сезона на силното търсене,
което продължава до края на септември. Експертът допълни, че заради липсата на достатъчно места в общежитията е
засилен интересът към търсене на жилища в близост до университетите.
Тихомир Тошев от „КредитЦентър” пък отчете, че активната промоционална кампания на финансовите институции е
довела до 12% ръст на отпуснатите кредити през август.

